
 i 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

CURSO DE DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

ENIO ANTUNES REZENDE 
 
 
 
 
 

 BIOPIRATARIA OU BIOPROSPECÇÃO? UMA ANÁLISE 
CRÍTICA DA GESTÃO DO SABER TRADICIONAL NO 

BRASIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALVADOR – BAHIA 
2008 



 ii 

ENIO ANTUNES REZENDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BIOPIRATARIA OU BIOPROSPECÇÃO? UMA ANÁLISE 
CRÍTICA DA GESTÃO DO SABER TRADICIONAL NO 

BRASIL 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tese apresentada ao Curso de Doutorado em 
Administração da Escola de Administração da 
Universidade Federal da Bahia como requisito 
parcial para obtenção do grau de DOUTOR em 
Administração. 

 
Orientadora: Profa. Dra. Maria Teresa Franco Ribeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SALVADOR – BAHIA 
2008 



 iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escola de Administração - UFBA 
 

 
R467    Rezende, Enio Antunes 

       Biopirataria ou bioprospecção? Uma análise crítica da 
gestão do saber tradicional no Brasil / Enio Antunes Rezende. 
– 2008. 
       416 f. 

 
Orientadora: Prof.ª Dr.ªMaria Teresa Franco Ribeiro. 
Tese (doutorado) – Universidade Federal da Bahia. Escola 

de Administração,  2008. 
                        
 1. Propriedade intelectual. 2. Gestão do conhecimento.  3. 

Capital intelectual.  I. Universidade da Bahia. Escola de 
Administração.  II. Ribeiro, Maria Teresa Franco.  II. Título. 

. 
 
                                                                                            346.048 
 

 
 
 
 



 iv 

 
 
 
 

TERMO DE APROVAÇÃO 
 
 
 

ENIO ANTUNES REZENDE 
 
 
 

 BIOPIRATARIA OU BIOPROSPECÇÃO? UMA ANÁLISE 
CRÍTICA DA GESTÃO DO SABER TRADICIONAL NO 

BRASIL 
 
 
 

Tese aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor em 
Administração, Universidade Federal da Bahia, pela seguinte banca examinadora: 

 
 
 

Prof. Dr. Antonio Carlos Sant'Ana Diegues _________________________________  
Doutor em Ciências Sociais – Universidade de São Paulo – USP 
Universidade de São Paulo – USP 
Núcleo de Pesquisa de Populações de Áreas Húmidas Brasileiras - NUPAUB 
 
Prof. Dr. Carlos Frederico Marés de Souza Filho ____________________________ 
Doutor em Direito – Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC-PR 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC-PR 
 
Prof. Dr. Fábio Pedro Souza de Ferreira Bandeira ___________________________  
Doutor em Ciências Biológicas – Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM –  México 
Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS 
 

Prof. Dr. João Damásio de Oliveira Filho ___________________________________  
Doutor em Economia – Boston University – BU – Estados Unidos da América 
Universidade Federal da Bahia – UFBA 

  
Profa. Dra. Maria Teresa Franco Ribeiro – Orientadora _______________________ 
Doutora em Economia da Indústria e da Tecnologia – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 
Universidade Federal da Bahia – UFBA 

 
 

 
 
 

Salvador, 25 de janeiro de 2008. 



 v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Aos meus queridos pais 

 
 
 
 



 vi 

AGRADECIMENTOS 
 

Na Escola de Administração – UFBA, agradeço sinceramente a Professora Dra. Maria 

Teresa Franco Ribeiro pelo constante apoio e valioso encorajamento ao longo desses 

anos de trabalho e aprendizado. Também agradeço aos Professores Drs. Carlos 

Roberto Sanchez Milani, José Antônio Gomes de Pinho, Nelson de Oliveira Santos e 

Elisabete Santos pelas conversas e sugestões ao projeto de pesquisa. 

Na Faculdade de Ciências Econômicas – UFBA, agradeço ao Prof. Dr. João Damásio de 

Oliveira Filho pelas aulas e debates. 

No Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências Humanas – UFBA, gostaria 

de agradecer ao Prof. Dr. Ordep Serra pelas sugestões de leitura, assim como ao Prof. 

Dr. Fábio Pedro Souza de Ferreira Bandeira do Departamento de Ciências Biológicas – 

UEFS. 

No Departamento  de Antropologia  da University of Kent at Canterbury – Inglaterra, 

agradeço ao Prof. Roy Frank Ellen, aos Drs. Miguel Alexíades, Patricia Howard, Rajindra 

Puri, Helen Newing, Michael Fisher, Gary Martin, Stuart Harrop e Simon Platten, por 

viabilizarem a realização de meu estágio no exterior e também pelo apoio. 

Agradeço ao Dr. Graham Dutfield da Escola de Direito - University of Leeds – Inglaterra 

a Dra. Vandana Shiva do Navdanya – Índia pelos seus  comentários e críticas acerca do 

projeto que originou essa pesquisa. 

Também gostaria de agradecer aos Profs. Drs. José Augusto Laranjeiras Sampaio, do 

Departamento de Ciências Humanas  – UNEB, Wladimyr Sena Araújo da Departamento 

de Filosofia e Ciências Sociais – UFAC, Terri Vale de Aquino, da Casa Txai, Rio Branco 

– AC e Daniel Rezende  – UFLA. 

Muito obrigado ao DPG – MMA pela visita técnica, o pessoal da Amazonlink e claro, 

todos aqueles que cederam seu valioso tempo concedendo as entrevistas que 

permitiram a realização desse estudo. 

Ao CNPQ, CAPES e FAPESB pela fundamental bolsa de estudo e também pelo auxílio 

financeiro para a realização da pesquisa de campo. 

À toda minha família, especialmente aos meus queridos pais Antonio e Anamaria, e  filho 

Raphael.    

Aos colegas Renildo, Gildásio, Alexandre, Mônica, Fábio, Antônio Ricardo, Fabiana,  

Vânia, Celina, Sandro, Cristina, Cleildes, Romílson, Janice, Cameron, Callum, Leonie, 

Diana, Tara, Christine, Ali, Megan, Nina, Lisa, Yoshimi, Adam, Alina, Diana e Ugyen. E o 

pessoal de sempre: Zé, TiuGiu, e Johnny. 



 vii 

 
RESUMO 

 
 
 
Esta tese buscou apresentar uma compreensão crítica das práticas de gestão do 
saber tradicional no Brasil a partir da análise do processo de institucionalização do 
CGEN, da implementação de seus instrumentos e do estudo de caso do cupuaçu. A 
abordagem teórica baseou-se no quadro da Ecologia Política, destacadamente, a 
partir de sua vertente pós-colonial. Com o uso do conceito de zona de contato, 
apreciou-se a relação entre os diferentes modos de se conhecer e apropriar, 
desvelando-se a lógica de criação, normalização e operacionalização de conceitos 
dominantes de conhecimento e propriedade na gestão do saber tradicional. Para 
realizar a análise das estratégias de cada grupo envolvido, desenvolveu-se uma 
integração de dois conjuntos de tipologias que identificam os diferentes grupos de 
interesse e suas respectivas definições de saber tradicional. Empregaram-se as 
seguintes técnicas de levantamento de dados: revisão bibliográfica, análise 
documental, entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, além de uma observação 
não-participante junto ao CGEN e DPG. Constatou-se que o CGEN configura-se 
como uma “ilha” de coordenação. O seu modo de operação baseia-se em um 
“discurso de acesso” e instrumentos, que privilegiam a normalização da 
mercantilização do saber tradicional, visando principalmente ao seu emprego pelo 
setor industrial através da construção e implementação de procedimentos eficazes. 
Nesse quadro, apenas o saber tradicional, tido como comercialmente valorável, seria 
passível de proteção. Atuando como um “fiador de contratos”, revela-se a relação 
tecnocrática entre saber tradicional e conhecimento científico na gestão 
implementada pelo CGEN, que desconsidera o caráter coletivo desse saber junto 
aos seus detentores e as normas costumeiras que controlam o seu uso local. Outra 
limitação verificada refere-se à estrutura muito  centralizada do CGEN e à sua 
composição eminentemente interministerial. De maneira complementar, observou-se 
que o número de autorizações de acesso concedidas ainda é muito pequeno e que 
os conflitos políticos estão muito polarizados entre os seus conselheiros, dificultando 
seu funcionamento. A análise do caso do cupuaçu permitiu a discussão do alcance 
efetivo das atuais práticas da gestão do saber tradicional como instrumento de 
proteção contra a biopirataria. Destacou-se a precariedade da capacidade de ação e 
articulação institucional do Estado em dar resposta aos abusos cometidos por 
empresas que obtêm patentes e marcas indevidas a partir de saber tradicional. 
Alertou-se para a importância da exigência de certificado de origem no processo de 
concessão de patentes que envolvem saber tradicional e do fomento às formas 
comunitárias de manejo desses saberes e recursos. Para coibir a escalada das 
ações biopiratas, ressaltou-se a necessidade da tipificação legal do crime de 
biopirataria, de maneira a viabilizar a sua punição. Em nível institucional, sugeriu-se 
a regionalização do CGEN, na forma de um órgão ad hoc que viabilize uma 
participação interativa dos detentores desse saber no processo de gestão, acredita-
se que isso permitiria uma apreciação mais adequada das especificidades desses 
saberes no desenho das políticas públicas para a sua gestão. 
 
 
Palavras-chave: gestão do saber tradicional, zona de contato, biopirataria, 
bioprospecção, Conselho de Gestão do Patrimônio Genético.  
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ABSTRACT 
 
 
 
This thesis presents a critical understanding of the traditional knowledge 
management practices operated by the Brazilian state through the analysis of 
CGEN´s institutionalization process, and the cupuaçu case. The theoretical 
framework was based within the Political Ecology approach, mainly its post-
colonialist stream. The use of the  contact zone concept allowed the analysis of 
different ways of knowing and owning, unveiling the creation, normalization and 
operacionalization of dominant concepts of knowledge and property within traditional 
knowledge management. To develop an analysis of different stakeholders, two 
typologies integrated the groups´ identification and their definitions of  traditional 
knowledge. The following research techniques were used: structured and non-
structured interview, bibliographical research and  non-participant observation within 
CGEN and DPG. It was found that CGEN acts as a coordination “island”. It’s 
procedures and “access discourse” stimulates traditional knowledge 
commoditization, mainly through its deployment by the biotechnology industry. Thus 
only traditional knowledge with commercial value would be protected by CGEN. 
Acting as an “contract warrantor” it was found that CGEN´s management procedures 
enables an technocratic relation between traditional and scientific knowledge that 
subordinates traditional population's customary law and the collective nature of 
traditional knowledge. Another limitation is due CGEN´s over-centralized structure 
and it’s mainly ministerial composition. It follows that the number of access 
authorization granted by CGEN still fairly small, and the political conflicts are very 
polarized, making it’s operation difficult. The cupuaçu case analysis allowed the 
discussion of  the management practices effective reach, as an instrument to avoid 
biopiracy. The State institutional action and articulation was found precarious in order 
to avoid indebt patent and trade marks concessions. In this context, certificates of 
origin, and community-based management practices had their importance 
highlighted. To halt the biopiracy escalade and make it punishable, the legal 
tipification of biopiracy as a crime was emphasized. CGEN´s regionalization, as an 
ad hoc agency, was suggested in order to promote an interactive participation of 
traditional knowledge holders.It may be found that this would allow a better 
evaluation of traditional knowledge specificities, improving the public policies 
designed to its management.    
 
 
 
Key words: traditional knowledge management, contact zone, biopiracy, 
bioprospecction, Conselho de Gestão do Patrimônio Genético.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil desfruta atualmente de uma posição ímpar no contexto dos 

países tidos como megadiversos. Pois, além de ter uma riquíssima diversidade 

biológica, também possui uma expressiva diversidade cultural e uma razoável 

capacidade de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Em comparação com a 

legislação de outros países, o Brasil possui a mais completa implementação da 

Convenção da Diversidade Biológica (CDB) em nível nacional, no mundo. 

A realização da CDB, na Cúpula da Terra, em 1992, no Rio de Janeiro, foi 

um marco que chamou atenção para o valor econômico dos recursos genéticos e 

dos saberes tradicionais para indústria farmacêutica e alimentícia, entre outras. A 

CDB também foi o catalisador político por estabelecer regras para o acesso aos 

recursos genéticos e saberes tradicionais. 

Antes da CDB, os recursos genéticos e saberes tradicionais eram tidos 

como bens comuns da humanidade e caracterizavam-se pela ausência de 

propriedade privada. Esse argumento era usado para justificar o livre acesso aos 

recursos genéticos e saberes tradicionais, mas com aumento da sua demanda nas 

últimas décadas e a crescente perda de biodiversidade, devida à degradação 

ambiental, a CDB passou a fomentar a criação de regulamentações em níveis 

nacional e internacional. 

A partir da CDB, a idéia de herança ou patrimônio comum da humanidade 

deu lugar à afirmação dos Estados nacionais como legítimos proprietários da 

biodiversidade em seu território. Desse modo, os países signatários da CDB, agora 

“soberanos” de sua biodiversidade, são obrigados a prover acesso às empresas 

interessadas em transformar esses recursos genéticos e saberes tradicionais em 

mercadorias. 

Além de prover esse acesso, a implementação da CDB busca ainda 

fomentar a cooperação entre populações tradicionais e povos indígenas na 

conservação e uso da biodiversidade para proteger seus estilos de vida tradicionais 

e gerar uma repartição justa e eqüitativa do uso econômico de seus saberes.  

Colocar em prática o acesso aos recursos genéticos e saberes 
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tradicionais através da bioprospecção, no contexto da emergente bioeconomia e da 

necessidade de proteção dos estilos de vida e saberes de populações tradicionais e 

povos indígenas, é o principal desafio assumido pelo Estado brasileiro ao assinar a 

CDB e,  também, a questão deste estudo.  

Dentro desta problemática, buscar-se-á examinar a dinâmica dos 

instrumentos regulatórios estatais para a gestão do saber tradicional no Brasil no 

período de 1992 – 2007, abordando o modo como o Estado tem formulado, criado e 

implementado os instrumentos de gestão do saber tradicional, além do discurso de 

seus gestores junto à Diretoria de Patrimônio Genético (DPG), órgão do Ministério 

do Meio Ambiente (MMA). 

Na DPG, destaca-se o seu órgão máximo de deliberação e criação de 

normas para a gestão de recursos genéticos e saber tradicional, o Conselho de 

Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) que será o alvo central de discussão. 

O CGEN foi criado a partir da edição MP 2.186-16, de 16 de agosto de 

2.001, com o intuito de implementar os compromissos assumidos pelo Estado 

brasileiro a partir da assinatura e ratificação da CDB. Ele é composto principalmente 

por representantes dos ministérios, mas suas reuniões também contam atualmente 

com a participação de convidados permanentes, representantes da sociedade civil 

organizada, embora estes últimos não tenham direito a voto nas decisões do 

conselho. 

As reuniões do CGEN acontecem mensalmente nas dependências da 

DPG, que apesar de ser um órgão do MMA, situa-se nas dependências da sede 

central do IBAMA em Brasília – DF. 

Além de estabelecer o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, como 

a autoridade nacional que possui a função normativa e deliberativa sobre as 

autorizações de acesso e remessa de recursos genéticos e saberes tradicionais 

associados, a Medida Provisória 2.186-16/01 também instituiu regras para o acesso, 

a remessa e a repartição de benefícios decorrentes da sua comercialização.  

Para estudar a maneira como se deu a implementação legal e institucional 

da gestão do saber tradicional no Brasil, buscou-se, em um primeiro momento, 

levantar um conjunto de dados qualitativos e quantitativos acerca do funcionamento 

do CGEN. 

Realizou-se desde entrevistas junto a seus conselheiros até o exame de 

documentos e contratos de bioprospecção autorizados pelo conselho. De maneira 
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adicional, empreendeu-se uma observação não participante na DPG, bem como a 

participou-se de três reuniões daquele conselho. 

Em um segundo nível de análise, a apreciação da fronteira entre 

bioprospecção – biopirataria será feita a partir de um estudo de caso: o caso 

cupuaçu – relativo ao registro indevido como marca comercial do nome popular do 

Theobroma grandiflorum  (Willd. ex Spreng) Schum -. 

Cabe ressaltar aqui que este trabalho não pretende discutir a natureza ou 

a especificidade do saber tradicional e sua dinâmica per se, não busca lidar com o 

debate das formas de resistência das populações tradicionais e povos indígenas e 

tampouco produzir uma leitura integral dos diferentes marcos de referência para a 

proteção e promoção do saber tradicional. 

A partir da apresentação da problemática a ser estudada, é importante 

esclarecer que este trabalho não pretende ser empiricamente conclusivo, mas sim 

apresentar um argumento bem informado, à guisa de um passo inicial para o 

negligenciado e necessário debate sobre o que é e o que não é “gestão do saber 

tradicional”, bem como o que ela faz, a partir da análise dos princípios e premissas 

dos atuais instrumentos e mecanismos implementados pelo Estado brasileiro para 

esse fim. 

Tem-se como objetivo principal buscar uma compreensão crítica das 

novas práticas de gestão do saber tradicional - além da propriedade intelectual - 

desenvolvidas com a perspectiva de evitar a sua apropriação indébita no Brasil. 

Pretende-se ainda caracterizar a especificidade do saber tradicional 

enquanto objeto de biopirataria, não apenas a partir da sua constatação empírica, 

mas sim a partir da análise das condições materiais existentes para a biopirataria. 

Também buscar-se-á caracterizar a importância do saber tradicional para as 

populações que dependem deste para sua sobrevivência, para as indústrias que o 

utilizam como insumo para desenvolvimento de inovações tecnológicas, e para a 

sociedade como um todo, em uma perspectiva de desenvolvimento durável e 

equânime.  

Como objetivos secundários, buscar-se-á neste estudo o entendimento do 

processo de institucionalização do CGEN; a compreensão da dinâmica de 

implementação de seus instrumentos; e a análise do modo como esses instrumentos 

e práticas são interpretados pelos integrantes do CGEN.   

As questões que orientam este trabalho são: Qual a posição do Estado 
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brasileiro em relação à proteção e promoção do saber tradicional? A criação do 

CGEN significa, com efeito, a proteção do saber tradicional contra a biopirataria? Os 

instrumentos de gestão desenvolvidos no CGEN levam inevitavelmente a 

mercantilização do saber tradicional? Até que ponto a idéia de uma suposta 

mercantilização do saber tradicional pode ajudar a entender a atual dinâmica dos 

instrumentos de gestão desenvolvidos no CGEN? Existe algum setor ou grupo que 

tem seus interesses melhor atendidos com a implementação desses procedimentos? 

Para desenvolver essa análise, este trabalho parte do pressuposto de que 

a gestão do saber tradicional promovida pelo CGEN vem institucionalizando e 

fomentando a sua mercantilização, enquanto que seus sistemas locais de proteção e 

uso têm sido negligenciados e negados.  

Espera-se também que esta tese traga uma análise rica sobre o processo 

de institucionalização e aprendizado da gestão do saber tradicional no Brasil, ao 

mostrar alguns princípios norteadores e as melhores práticas, bem como suas 

armadilhas. Ela também contribui para a avaliação do redimensionamento da 

questão política de acesso aos saberes tradicionais dos povos indígenas e 

populações tradicionais no Brasil, além de apontar para um quadro teórico cuja 

abordagem, conceitos, tipologias e processos permitem uma melhor compreensão  

da complexidade da questão de pesquisa. 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO QUADRO TEÓRICO 

 

Para estudar a dinâmica da gestão do saber tradicional (ST) no Brasil, 

este estudo parte da abordagem teórica da Ecologia Política, mais especificamente 

sua vertente pós-colonial. De modo complementar, englobam-se algumas categorias 

da análise sociológica da hierarquização dos saberes e dos seus modos de 

apropriação, desenvolvida por Boaventura de Sousa Santos, chamada sociologia 

das emergências.   

Segundo Martinez-Alier (1995), o estudo dos conflitos ambientais e os 

seus efeitos distributivos é a característica central da Ecologia Política. 

Seus temas tratam de agricultura, saúde, desenvolvimento, pobreza, 

emprego, demografia, direito internacional, história, abordando tanto as ciências 

humanas quanto as exatas.   
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A Ecologia Política é tida como uma somatória histórica de questões 

centrais das ciências sociais, em virtude da sua complexidade biológica, cultural e 

política e por desenvolver uma base comum em que várias disciplinas convergem 

para se discutir a valoração da natureza, os índices de sustentabilidade, a troca 

desigual entre países, e o comércio internacional de recursos naturais. 

A Ecologia Política tem mantido um diálogo contínuo com diferentes 

correntes e campos teóricos, tais como: teoria geral dos sistemas, teoria do caos, 

abordagem do sistema-mundo, teoria da dependência, aspectos da teoria 

institucionalista, teoria  regulacionista, história ambiental e geografia política, análise 

dos movimentos sociais e análise pós-colonial, além de outras abordagens 

neomarxistas. A lista é ampla e diversa e vai além dessas abordagens citadas acima. 

Também é diverso o contexto, foco e instrumentos de análise empregados nessas 

abordagens. Para um maior aprofundamento do quadro geral da Ecologia Política, 

sugere-se a leitura de Ribeiro (2002), Robbins (2004), Sidaway (2002) e Stonich 

(1996).  

Para Durham (1995), a abordagem da Ecologia Política seria, 

preponderantemente, fruto da fusão entre a Ecologia Humana e da Economia 

Política, ao tentar encontrar uma explicação mais completa, além do determinismo 

cultural para problemas como desmatamento e a perda da biodiversidade. Segundo 

este, a mensagem alternativa que surge dessas contribuições é que:  

 

[...] o impacto das populações humanas sobre o meio ambiente é mediado 
por forças econômicas políticas e culturais. Entre essas forças, destaca-se 
que são as relações sociais dentro e entre as populações que garantem 
essencialmente o acesso desigual aos recursos naturais. (DURHAM,1995, 
p. 252). 

 

De acordo com Walker (2005) e Vayda (1999), a atual abordagem da 

Ecologia Política teria, de fato, muito pouco de Ecologia, ou seja, esta corrente teria 

passado de uma análise ecológica despolitizada para uma política “desecologizada”. 

Para esses autores, haveria um suposto aumento em sua aceitação 

devido ao fato de que ela sugere uma solução política para os problemas 

ambientais. Vayda (1999) também afirma que os defensores da Ecologia Política 

baseiam-se em uma perspectiva romantizada e populista da questão ambiental, 

principalmente ao acreditar que com a devolução do controle dos recursos naturais 

para comunidades locais, haveria uma mitigação de certas influências negativas de 
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sistemas político-econômicos mais amplos, o que afetaria beneficamente o uso 

sustentável dos recursos naturais.  

Vayda (1999) também critica o fato de que os autores da Ecologia Política 

esolheram privilegiar eventos político-econômicos, sem admitir que outros fatores 

são ou podem ser, ocasionalmente mais importantes.  

A escolha desse foco em eventos políticos em vez de em eventos 

ambientais, seria uma maneira de se usar a pesquisa para se registrar demandas 

em relação ao primeiro.  

De maneira complementar, Peet e Watts (1996) também criticam a 

abordagem da Ecologia Política pela ausência de um núcleo teórico consistente. 

Faltaria a esta perspectiva um maior embasamento nas “práticas vivas da produção” 

para dar vida às suas categorias analíticas abstratas. 

De modo geral, para alguns marxistas ortodoxos, a relação cultura e 

natureza seria tratada pela Ecologia Política de maneira diversa e sem 

aprofundamento nas raízes do pensamento marxistas. Nesta perspectiva, a idéia de 

“capital natural” ou “capital cultivado” seria uma concepção equivocada, que levaria 

ao entendimento do capital como condição para o desenvolvimento. 

De maneira complementar, os estudos sobre aspectos da sustentabilidade 

através da análise dos processos de mercantilização, e a reificação do valor de uso 

de bens ambientais seriam apenas mistificações da análise marxista original. 

O debate atual desta abordagem revela tensões e nuances interessantes, 

mas seria a Ecologia Política uma nova e avassaladora, “onda” teórica? 

Em primeiro lugar, deve-se questionar a idéia de que a Ecologia Política 

seja meramente um fórum de ambientalistas com aspirações políticas. Afinal esses 

quadros teóricos e essas abordagens estão em construção e buscam acompanhar 

as mudanças na relação da sociedade com o meio ambiente. 

Sem dúvida, ela não pretende ser uma teoria geral dos problemas 

ambientais e nem explicar a problemática ambiental como um todo. Tampouco seus 

seguidores compõem a corrente principal das discussões teóricas dos problemas 

ambientais. 

Ao avaliar esses comentários, acredita-se que uma das críticas mais 

pertinentes levantada na literatura seja a de que a Ecologia Política geralmente 

incorre no risco de prejulgar os fatores políticos como preponderantes em suas 

problemáticas analisadas.  
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Todavia, seria um erro esperar da Ecologia Política recomendações 

funcionalistas para a “solução” dos problemas ambientais, uma vez que ela tem 

como premissa que estes sejam causados pelo problema econômico da pobreza e 

acumulação no capitalismo.    

Nesse quadro, o desafio de uma Ecologia Política reaparelhada seria de 

conceituar, no contexto dos conflitos ambientais, como as forças externas se 

articulam com a agência interna e seus saberes e práticas compartilhadas 

localmente, incluindo seus diferentes significados e experiências. (PEET e WATTS, 

1996).  

A abordagem da Ecologia Política a ser desenvolvida neste estudo, 

entende que sua questão principal é a de observar e analisar as recentes maneiras 

que revestem velhas práticas de apropriação, recontextualização e legitimação do 

saber tradicional. 

Ela também busca observar as novas conotações que são dadas tanto 

para integrar a sociedade envolvente quanto para proteger e manter os estilos de 

vida das populações detentoras de saber tradicional, desvelando o processo de 

mercantilização desse saber. 

A análise dos conflitos entre os diferentes modos de se conhecer (saber 

tradicional x conhecimento científico) e de se apropriar (direitos costumeiros x 

propriedade intelectual) é levantada a partir de uma discussão historicizada que 

busca remarcar a relação Norte-Sul em termos do fluxo do saber tradicional e de 

recursos genéticos. 

Portanto, a discussão do processo de mercantilização do saber tradicional 

é tomada como ponto de partida para se verificar as premissas e a lógica interna dos 

atuais mecanismos e instrumentos desenvolvidos para a gestão do saber tradicional. 

Após a discussão do marco teórico da Ecologia Política, cabe apresentar 

mais precisamente, dentro deste, a vertente teórica na qual este estudo se insere: a 

análise pós-colonial do desenvolvimento. 

Desde o período colonial, a Antropologia via-se freqüentemente em 

situações eticamente controversas dada a importância de seu papel na 

instrumentalização da administração colonial. Aliás, foi Raymond Firth, um eminente 

antropólogo britânico do século passado, que certa vez a apelidou de “ciência 

desconfortável”. (ROBERTSON 1981, p.1).  

Nas palavras do próprio Firth (1981, p.198), Antropologia seria “uma 
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disciplina que tende a identificar problemas em lugar de propor soluções”.  

Não cabe aqui discutir se o conhecimento antropológico gerado no 

passado foi usado para enriquecer a Ciência moderna e destituir as populações que 

tiveram seu conhecimento apropriado por terceiros, mas sim a reação a esta atitude 

trazida pela própria crítica antropológica e que veio contribuir para a gênese do que 

se entende hoje por análise pós-colonial do desenvolvimento. 

Nesse quadro, um passo importante no desenvolvimento da teoria e 

análise crítica em Antropologia foi discutir as análises de cunho marxista que, 

durante os anos 1970, buscaram, principalmente, reavaliar o comunalismo primitivo 

focando os modos de produção das sociedades estudadas e a distinção entre base, 

infra-estrutura e superestrutura. (BARNARD, 2000). 

Após esse passo inicial, acredita-se que graças às abordagens 

inovadoras tais como de Wolf (1982) e Blaikie (1985) que a chamada análise pós-

colonial começou a ganhar forma. Esses autores trouxeram à Antropologia e à 

Ecologia Cultural uma maior perspectiva histórica, ou seja, passam a encampar a 

idéia de sistema-mundo de Immanuel Wallerstein e da teoria dependentista de André 

Gunder Frank. Com estes estudos, pode-se apreender com mais clareza que as 

sociedades tradicionais da África, Américas e Ásia nunca foram isoladas no tempo e 

espaço como ficava implícito nas análises funcionalistas. (LAYTON, 1997; BRYANT 

e GOODMAN, 2007).  

Por outro lado, esta perspectiva nem sempre é bem vista na própria 

Antropologia, uma vez que se acredita que ela tira do centro da análise as 

sociedades locais colocando o foco em outro processo, o de expansão capitalista. 

(BARNARD, 2000). 

O ganho do potencial de análise dessa perspectiva só pode ser avaliado 

corretamente ao considerar-se que, até então, as análises críticas restringiam-se a 

autores que buscavam denunciar e descrever a maneira pela qual o conhecimento 

etnográfico era apropriado pelo então Escritório Colonial Britânico. (ASAD,1973; 

COHEN, 1989). 

Já em termos atuais, o pós-colonialismo continua a ser um termo 

contestado, entretanto, mesmo com o fim dos impérios coloniais, o seu legado 

material, epistemológico e discursivo continua a ser um terreno em disputa, afetando 

as sociedades colonizadas, como sintetizou Santos (2005, p. 27): “o fim do 

colonialismo político não significou o fim do colonialismo como relação social”.  
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Segundo McEwan (2002), pode-se dizer que, em sua maioria, as 

perspectivas pós-coloniais podem ser vistas como anti-coloniais, uma vez que elas 

tratam da necessidade de desestabilizar os discursos dominantes da Europa 

imperial, criticando as práticas etnocêntricas que geraram as idéias de 

desenvolvimento, terceiro mundo, História, etc. 

 

O conhecimento é, e em grande parte continua sendo, controlado e 
produzido no 'Ocidente'. O poder de nomear, representar e teorizar continua 
localizado aqui, isso é um fato que o pós-colonialismo procura romper. 
(SAID, 2007, p.127). 
 

Essa perspectiva também encontra respaldo na análise histórica de Blaut 

(1993 e 2000), sobre o chamado difusionismo geográfico. Este enfoque critica o 

argumento de que a ascensão européia para a modernidade e domínio mundial, no 

contexto imperial, deveu-se a supostas qualidades intrínsecas do velho continente, 

tais como raça, clima, mente ou espírito, e que o progresso do resto do mundo 

resultaria da difusão dessas qualidades da civilização européia.     

Outro estudo que faz parte desta abordagem foi desenvolvido por Scott 

(1985), que enfocou os modos de resistência diária de populações camponesas 

frente aqueles que buscariam obter mais-valia, impostos, ou juros. 

Para Scott (1985), mesmo evitando-se conflitos diretos com as normas e 

interesses das autoridades, as populações estudadas defenderiam seus interesses a 

partir das chamadas “armas dos fracos” que seriam “armas” informais, silenciosas e 

pacientes. Estas armas freqüentemente tomariam a forma de pequenas sabotagens: 

lentidão no trabalho, calúnias, pequenos roubos, ignorância fingida, dissimulação 

etc. Entretanto, mais do que uma coleção de atos ou comportamentos individuais, 

Scott (1985) buscou enfocar esses comportamentos como expressões de uma 

consciência de classe, através do exame do significado atribuído a estes atos pelos 

camponeses.  

Outro exemplo de abordagem da Ecologia Política é o trabalho de Bodley 

(1982) que busca analisar criticamente os efeitos do desenvolvimento econômico 

junto a populações tradicionais em termos de seus impactos culturais e políticos. 

No entanto, este não será o foco de análise adotado neste estudo, pois 

não se busca analisar aqui os modos de resistência das populações tradicionais 

frente às propostas de gestão do saber tradicional. Nesse sentido, os autores da 
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Ecologia Política que tratam mais especificamente da abordagem pós-colonial, e que 

orientam de maneira mais próxima o seu desenvolvimento nesta tese são: Shiva 

(2001 e 2007), Escobar (1998), MacAfee (1999) e Khor (2002). 

A importância de Shiva (2007 e 2001), para este estudo, não se deve à 

sua discussão sobre a contribuição feminina para a preservação da 

agrobiodiversidade nem tampouco à sua atuação como militante no movimento 

antiglobalização, mas sim à sua conjugação pioneira da problemática da biopirataria 

em nível internacional. Juntamente com MacAfee (1999), Shiva (2001) revelou, a 

partir do esmiuçamento da idéia de bioprospecção a verdadeira reedição do pacto 

colonial que esta prática ensejava. 

De modo complementar, Khor (2002) com sua compreensão crítica sobre 

os acordos internacionais, como a CDB e o acordo TRIPs, para a manutenção da 

biodiversidade e dos estilos de vida tradicionais, também traz uma contribuição 

chave na construção do quadro teórico pós-colonialista deste estudo. 

Já o trabalho de Escobar (1998) ajuda principalmente na construção de 

uma tipologia que permite analisar criticamente os diferentes grupos sociais 

envolvidos na gestão do saber tradicional. Apesar de sua tipologia ter sido 

desenvolvida para uma análise em nível internacional, acredita-se que seu emprego 

possibilite uma análise aprofundada dos diferentes modos de se conhecer e de se 

apropriar em disputa no debate da gestão do saber tradicional.   

Segundo Seini (2003, p.14), “todos os principais pensadores da teoria 

pós-colonial, incluindo-se Edward Said, Frantz Fanon e Homi Babha, examinaram o 

modo como os poderes coloniais justificaram o colonialismo através de sua 

habilidade de perpetuar imagens dos colonizados como 'inferiores'”.  

Mas, talvez, as características mais relevantes para este trabalho trazidas 

pela abordagem pós-colonial sejam a sua crítica a um caminho único para o 

desenvolvimento, seu foco e como as relações de poder coloniais persistem e são 

reestruturadas, como a definição e a satisfação de necessidades são discutidas e 

quem é excluído desse resultado. O contraponto dessa abordagem é que ela tem 

falhado em mostrar caminhos para ação futura e construir uma agenda positiva que 

ajude a mudar o padrão da relação Norte – Sul.  

Apesar dessa crítica, acredita-se que esta abordagem é muito bem-vinda 

ao desvelar o eurocentrismo e conservadorismo de muitas perspectivas 

desenvolvimentistas, e ao avançar na demonstração de como a produção das atuais 
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formas do conhecimento científico Ocidental são inseparáveis do exercício do poder 

do Ocidente, além de reafirmar o valor e a importância de outras formas de saber. 

(SAID, 2007). 

Entretanto, como este estudo trata do desafio assumido pelo Estado 

brasileiro de regular, gerir o saber tradicional faz-se necessário complementar esse 

debate apresentando-se uma teoria, ao menos implícita, do Estado. 

A tarefa de delimitar a definição de Estado faz-se necessária uma vez que 

a abordagem pós-colonial centra seu foco nas relações entre Estados, bem como 

nos seus efeitos dentro dos Estados. 

Ao contrário do que afirma a abordagem neoliberal, Estado não é um ente 

externo, um corpo estranho ao modo de produção capitalista, entendido como um 

sistema no qual firmas privadas, em sua luta pelo lucro, seriam coordenadas pelo 

mercado.  

Para Dupas (2003), ao Estado cabe inevitavelmente o monopólio da força 

e da coerção legítimas. Já Bobbio (2000) lembra que o Estado pode renunciar ao 

monopólio do poder ideológico, como ocorreu na separação entre Estado e Igreja; 

pode renunciar ao monopólio do poder econômico, como ocorreu com a liberdade de 

empreendimento econômico que caracterizou a formação do Estado liberal do 

laisser-faire; mas ele não pode renunciar ao monopólio da força sem deixar de ser 

Estado.   

Dessa forma, poder-se-ia inicialmente definir o Estado como sendo um 

conjunto de instituições políticas cuja preocupação específica é a organização da 

dominação em nome de um suposto bem comum em um determinado território. 

(MCLEAN e MCMILLAN, 2007). 

A perspectiva assumida neste estudo afasta-se dos extremos de uma 

abordagem pluralista de Estado, na qual o espaço político seria uma arena neutra, 

ocupada por diferentes grupos de interesse, resultantes de barganhas políticas 

contingentes, em que todos os grupos teriam, a princípio, oportunidade de 

pressionar o Estado. Por outro lado, não se pode assumir que o Estado seja um 

instrumento que funcione exclusivamente determinado pelos interesses econômicos 

de uma classe dominante. 

Portanto, a perspectiva aqui adotada não é a de que o Estado é capitalista 

por natureza porque haveria uma classe dominante que o manipularia com 

interesses capitalistas, mas sim porque o Estado opera dentro do modo de produção 
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capitalista. Essa visão de que o Estado não é simplesmente um instrumento na mão 

de uma classe dominante foi amplamente discutida por Poulantzas, que enfatizava 

que a classe capitalista focava-se principalmente nos ganhos de curto prazo e não 

em defender os interesses da classe como um todo. (TAYLOR, 1985). 

A abordagem derivacionista do Estado rejeita esta análise justamente por 

julgar que assumir a autonomia relativa implica em aceitar a separação do 

econômico do político. Segundo Taylor (1985, p.120), “a questão não seria o grau de 

separação entre o político e o econômico, mas porque ele acontece nas sociedades 

capitalistas”.  

Nessa perspectiva, o Estado seria explicado pela necessidade de 

cooperação na esfera política, como um contraponto à competição na esfera 

econômica, para equilibrar as tendências autodestrutivas geradas pela competição 

capitalista. 

Isso não implica afirmar que a função do Estado e suas instituições seja 

solucionar, ou erradicar estes conflitos, mas, de certa forma, até suscitá-los, 

buscando promover reconciliações, ainda que precárias.  

Ao lado disso, este trabalho reconhece que as fronteiras e os diferentes 

interesses representados pelo Estado estão constantemente mudando juntamente 

com a sociedade civil em um processo dialético.  

Muitas vezes, inclusive, as fronteiras entre sociedade civil, Estado e a 

esfera privada se dissolvem, transformando o espaço público em mero campo 

publicitário e midiático o que aumenta ainda mais o desafio da sua análise 

contemporânea. (DUPAS, 2003) 

Acredita-se que essa perspectiva, apresentada acima, seja capaz de 

embasar teoricamente a análise aqui empreendida, uma vez que quando a 

abordagem pós-colonialista é combinada com a abordagem da sociologia das 

emergências de Boaventura de Sousa Santos, a ser apresentado a seguir, tem-se 

um rico quadro teórico para também explorar semelhanças históricas na atual 

dinâmica do saber tradicional.  
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1.2 PRINCIPAIS CONCEITOS E TIPOLOGIAS DE ANÁLISE 

 

O quadro teórico deste trabalho irá embasar-se em dois conceitos 

analíticos principais e dois conjuntos de tipologias. Os dois primeiros emergem da 

leitura da abordagem da sociologia das emergências de Santos e de seu conceito de 

zona de contato. Os dois conjuntos de tipologias referem-se à tipologia criada por 

Escobar (1998) que identifica os diferentes grupos de interesse que compõem o 

debate ambiental, e a tipologia modificada de Newing (2005), sobre as diferentes 

definições do saber tradicional.  

Uma discussão mais aprofundada acerca do conceito de saber tradicional 

será apresentada no Capítulo 3. 

A abordagem a ser trabalhada aqui parte da constatação da relação 

conflituosa entre saberes e entre os modos de sua apropriação, portanto, longe de 

uma análise multiculturalista pretensamente neutra que oblitera a lógica dos conflitos 

políticos econômicos em prol do reconhecimento das diferenças culturais e da 

“tolerância” em suas diferentes formas, religiosa, étnica, etc. O que emerge, neste 

tópico, é uma análise que privilegia a universalidade do conflito aproximando-se da 

concepção, denominada por Santos (2004), de conhecimentos rivais. 

A concepção de conhecimentos rivais pode ser entendida melhor ao 

apresentar-se a idéia que Santos (2004, p.45) chama de colonialidade do saber, que 

consiste em: 

 

[...] conceber o Norte como tendo o conhecimento e soluções e o Sul como 
tendo as informações e problemas. Esta colonialidade do saber acaba por 
infiltrar-se nas elites, e (...) ignora ou exotiza as práticas e os saberes locais. 
 

Partindo-se da constatação de que os reflexos da expansão colonial “não 

ficaram apenas no campo econômico e, muito menos, terminaram com o fim dos 

impérios coloniais”, (MENESES, 2004, p.724), acredita-se que a análise da 

biopirataria, aqui ensejada, permite-nos auferir que a colonialidade ,enquanto forma 

de poder que legitima e consagra essa hierarquização de conhecimentos, ainda 

persiste.  

Trabalhar no sentido de uma “descolonização dos saberes” implica em 

defender uma epistemologia do “Sul”, que se assenta em três princípios: aprender 

que existe o “Sul”; aprender a ir para o “Sul”; aprender a partir do “Sul” e com o “Sul”, 
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(SANTOS, 2000). 

Este “Sul” que urge resgatar, parte da idéia de que a diversidade 

epistemológica do mundo é potencialmente infinita. Conseqüentemente, 

 

[...] todos os conhecimentos são contextuais e são-no tanto mais quanto se     
arrogam a não sê-lo. É pois, cada vez mais evidente, que a reivindicação 
do caráter universal da ciência moderna é apenas uma forma de 
particularismo, que consiste em ter poder para definir como particulares, 
locais, contextuais e situacionais todos os conhecimentos que com ela 
rivalizam. (MENESES, 2004, p.735). 
 

Nesse sentido, porque os conhecimentos são socialmente construídos, “o 

enfoque da análise deve estar centrado nos processos que legitimam a 

hierarquização do saber e do poder entre o conhecimento local e o conhecimento 

global, científico”. (MENESES, 2004, p. 727). 

Nesse processo de hierarquização do conhecimento, contemplam-se 

instrumentos legais para a legitimação do conhecimento científico, enquanto o saber 

tradicional é estigmatizado como um conhecimento de segunda classe e tem seus 

mecanismos de gestão internos ou autóctones desprezados. 

Esse processo de hierarquização dos saberes é descrito por Santos 

(2004) através do conceito de monocultura do saber que:  

 

[...] consiste na transformação da ciência moderna e de alta cultura em 
critérios únicos de verdade e de qualidade estética respectivamente (...) 
ambas, arrogando-se ser cânone exclusivo da produção do conhecimento 
ou de criação artística. Tudo o que o cânone não legitima ou reconhece é 
declarado inexistente. A não-existência assume aqui a forma de ignorância 
ou de incultura. (SANTOS, 2004, p.787). 
 

O desafio imposto pela hierarquização dos saberes é imaginar um 

conhecimento que funcione como princípio de solidariedade,  

 
[...] pois estamos tão habituados a conceber o conhecimento como um 
princípio de ordem sobre as coisas e sobre os outros que é difícil imaginar 
uma forma de conhecimento que funcione como princípio de 
solidariedade.(...) Nesta forma de conhecimento conhecer é reconhecer, é 
progredir no sentido de elevar o outro da condição de objeto à condição de 
sujeito. (SANTOS, 2000, p.30).  
 

Ainda tratando-se da invenção social de um novo conhecimento 

emancipatório, o mesmo autor afirma que: 
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 [...] esta crítica permite-nos ver como a ciência moderna, outrora vista como 
a solução de todos os problemas das sociedades modernas, acabou por se 
tornar ela própria, num problema. A transformação gradual da ciência numa 
força produtiva neutralizou-lhe o potencial emancipatório e submeteu-a ao 
utopismo automático da tecnologia. (SANTOS, 2000, p.117).     
 

Partindo dessa relação conflituosa entre saberes e seus modos de 

propriação, Santos (2004) afirma a urgência da tarefa de tradução. Acredita-se que 

apenas com este esforço poder-se-ia superar os entraves e delinear práticas 

sustentáveis para a gestão do saber tradicional que possam escapar tanto do risco 

de sobre-sistematização -o que poderia implicar em uma forma de reducionismo- 

quanto do risco de assistematização desses conhecimentos -o que poderia implicar 

na sua perda ou desaparecimento-. 

A idéia de tradução, reinvenção do saber emancipatório ou 

“descolonização dos saberes” em Boaventura de Sousa Santos é controversa. Além 

de sofrer com a prolixidade de seu autor, ela parte de um pressuposto não 

demonstrado, que é a sua incomensurabilidade epistemológica e remete-nos a uma 

dimensão originalmente utópica que foge ao escopo dessa tese.   

Após apresentar a premissa de que existe uma relação conflituosa entre 

saberes que tenderia a hierarquizar, simplificar e submeter o saber tradicional e seus 

detentores, tanto no plano epistemológico quanto no político-econômico, parte-se 

adiante para a apresentação do conceito de zona de contato como uma tentativa de 

caracterizar a forma de convívio que se estabelece entre as pessoas e instituições 

no contexto da fronteira entre biopirataria e gestão do saber tradicional.  

Segundo Santos (2004, p. 808), zonas de contato são “campos sociais 

onde diferentes mundos-da-vida normativos, práticas e conhecimentos se 

encontram, chocam e interagem”. 

 

As zonas de contato podem incluir diferenças culturais parciais e 
selecionadas, diferenças que num determinado espaço e tempo podem-se 
encontrar em competição, como forma de dar significado a uma 
determinada ação em curso. (MENESES, 2004, p.745). 
 

Neste trabalho, considerar-se-á a existência de duas zonas de contato na 

problemática estudada. Nelas colidem tanto os conhecimentos rivais, o saber 

tradicional e o conhecimento científico, quanto concepções rivais de propriedade, em 

que as regras costumeiras das populações tradicionais colidem com a propriedade 

intelectual. Em seguida, buscar-se-á apresentar essas zonas de contato e esclarecer 
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a sua distinção. 

 

 

1.2.1 A zona de contato conhecimento científico x saber tradicional 

 

Para se realizar o objetivo principal desta pesquisa que é buscar uma 

compreensão crítica das novas práticas de gestão do saber tradicional - além da 

propriedade intelectual - desenvolvidas com a perspectiva de evitar a sua 

apropriação indébita no Brasil, faz-se necessário explorar o modo como a ciência, 

principalmente a Antropologia, vem debatendo o conceito de saber tradicional e sua 

gestão, ou seja, como as premissas de uma ciência racionalista privilegia modos de 

conhecer em detrimento de outros na prática da gestão do saber tradicional, e como 

esse conceito tem sido discutido, apropriado, aplicado, valorizado e desprezado 

pelos gestores e pelos próprios antropólogos. Agir assim não implica em discutir os 

diferentes fundamentos epistemológicos do saber tradicional e do conhecimento 

científico ou tomar cada um destes de modo homogêneo e estanque. Tampouco este 

trabalho irá discutir as determinações culturais da própria ciência, ou irá tomá-la 

como um bloco a-cultural, sem uma tradição apoiada em contextos pré-científicos. 

Nesse sentido, o nível em que a rivalidade entre saberes é aqui 

considerada restringe-se à sua expressão como poder político-econômico, no 

estabelecimento da agenda, criação de instrumentos e legitimação discursiva da 

gestão do saber tradicional.  

Portanto, esta rivalidade, ou clivagem, existente na zona de contato do 

saber tradicional com conhecimento científico, será considerada principalmente no 

seu plano conceitual e político, incluindo-se também os seus reflexos sociais mais 

imediatos. Esta será discutida mais aprofundadamente no capítulo 3 deste trabalho. 

 

 

1.2.2 A zona de contato propriedade intelectual x normas e práticas  

costumeiras de proteção e uso do saber tradicional 

 

Para examinar as práticas da gestão do saber tradicional, faz-se 

necessário apreciar os distintos modos de apropriação e garantia de direitos face o 

uso desses saberes e recursos. A propriedade intelectual tem importância central 
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neste debate, pois ela é o instrumento principal de se assegurar e legitimar 

apropriação do saber tradicional e dos recursos genéticos. 

A mercantilização do saber tradicional é um processo chave a ser 

discutido nesse contexto, uma vez que a delimitação de direitos de propriedade para 

o saber tradicional é um elemento fundamental para sua integração ao mercado, 

com efeitos discutíveis e algumas vezes até contraproducentes para os sistemas de 

crenças, valores e uso dos saberes tradicionais dos povos indígenas e populações 

tradicionais. 

Neste caso, a rivalidade entre estas formas de apropriação será 

considerada em seus termos político-legais bem como em seus reflexos 

socioeconômicos. Explora-se o papel da propriedade intelectual e dos mecanismos 

institucionalizados para a gestão do saber tradicional como reservatórios de 

conhecimento para a geração de futuras inovações tecnológicas. 

A existência de alegados privilégios e abusos decorrentes da aplicação 

irrestrita de mecanismos de propriedade intelectual será contraposta ao estado da 

arte da discussão na Antropologia acerca das normas e práticas costumeiras da 

proteção do saber tradicional. 

A relação dos povos indígenas e populações tradicionais com o seu 

território está baseada também em direitos e responsabilidades. Buscar-se-á 

aprofundar esse debate aqui, já que esta relação é uma parte inerente e central a 

estas culturas que aparentemente têm tido pouca consideração pelos gestores do 

saber tradicional e pela Ciência em geral. Esta zona de contato, aqui apresentada, 

será discutida mais aprofundadamente no capítulo 4 deste estudo. 

 

 

1.2.3 Tipologias dos grupos de interesse envolvidos 

 

Desde a CDB, a questão da gestão do saber tradicional e o próprio 

conceito de biodiversidade vêm ganhando importância e modificando a percepção 

da sociedade acerca da natureza.  

O acesso a esta biodiversidade e saberes que até então, era entendido 

legalmente, como um regime aberto, ainda que regulado culturalmente por normas 

costumeiras nas populações, paulatinamente vem sendo modificado com a 

implementação de contratos e instituições que visam a sua regulamentação dentro 
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das normas previstas pela CDB. 

A dinâmica política e diplomática que envolve a criação desse novo 

regime de acesso em níveis nacional e internacional é lenta, mas se pode notar que 

já houve o estabelecimento de grupos de interesse dispostos a negociar ou 

contrapor-se às determinações desse novo regime. 

Para classificar e mapear inicialmente os diferentes interesses, este 

trabalho parte de uma tipologia desenvolvida por Escobar (1998). Segundo este 

autor, quatro diferentes grupos de interesse poderiam ser identificados na rede da 

biodiversidade e do saber tradicional: 

- Globalcêntrica: Seria a visão da biodiversidade produzida pelas 

instituições dominantes, tais como o Banco Mundial e as principais ONGs 

ambientalistas do Norte (World Conservation Union, Nature Conservancy, World 

Resources Institute e World Wildlife Fund, entre outras) apoiadas pelos países do 

G8. Este grupo centra sua visão na gestão dos recursos naturais, oferecendo 

prescrições para conservação e uso sustentável em nível internacional, nacional e 

local. Sugere mecanismos apropriados para sua conservação, planejamento 

nacional da biodiversidade e o estabelecimento de mecanismos apropriados para a 

compensação e utilização econômica dos recursos da biodiversidade, mediante 

propriedade intelectual e outros direitos. Esta perspectiva assenta-se em visões 

dominantes da ciência, do capital e da gestão. A própria CDB ocuparia um lugar 

fundamental na divulgação dessa perspectiva e, embora se reconheça aqui um 

papel aos saberes tradicionais, este se baseia, antes de tudo, na prática da 

bioprospecção. 

- Soberania: Apesar de existir grande variação entre os países do 

chamado Terceiro Mundo, esta seria a perspectiva de países geralmente  pobres em 

capital, mas ricos em biodiversidade que buscariam negociar os termos dos tratados 

e as estratégias da biodiversidade, algumas vezes, coletivamente. Entretanto, 

dificilmente este grupo se contrapõe fundamentalmente ao grupo Globalcêntrico. 

- Biodemocracia: Este grupo representa a perspectiva de ONGs 

progressistas, para as quais a posição do grupo Globalcêntrico representaria uma 

forma de bioimperialismo. Os simpatizantes dessa perspectiva enfatizam o controle 

local dos recursos naturais, a suspensão dos megaprojetos de desenvolvimento e 

subsídios para as atividades do capital que destroem a biodiversidade, o apoio às 

práticas baseadas na lógica da diversidade, a redefinição de produtividade e 
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eficiência e o reconhecimento da base cultural da diversidade biológica. Este grupo 

opõe-se ainda ao uso da biotecnologia como instrumento de manutenção da 

biodiversidade e à propriedade intelectual como ferramenta de proteção dos saberes 

tradicionais e recursos genéticos. Em contraposição, é proposta a defesa de direitos 

coletivos e a articulação do ativismo local em escala transnacional e global. 

- Autonomia cultural: Esta perspectiva parte da crítica ao conceito de 

biodiversidade enquanto construção hegemônica. Busca construir uma estratégia 

política para defesa e reconquista de territórios, preservação cultural e da identidade, 

gerando uma política cultural mediada por considerações ecológicas que abre 

espaço para a configuração de táticas de desenvolvimento culturalmente 

apropriadas, opondo-se a tendências mais etnocêntricas. O interesse desse grupo 

não é apenas a defesa dos recursos ou da biodiversidade, mas sim a defesa de todo 

o projeto de vida dessas populações. Apesar de essa abordagem guardar 

semelhanças com o grupo da Biodemocracia, ela possui caracte rísticas próprias 

tanto em termos políticos quanto conceituais, pois muitas vezes, parte de um modelo 

cultural que apreende o natural de modo distinto, sem diferenciar nitidamente os 

seus aspectos biofísicos, humanos e supranaturais. 

A escolha do emprego dessa tipologia deve-se ao fato dela ter sido criada 

a partir da discussão da própria questão do regime de acesso à biodiversidade. 

Acredita-se que conta em seu favor também o fato de que ela não parte 

exclusivamente de princípios ou critérios institucionais, locacionais ou 

governamentais, mas da organização de aspectos históricos, político-econômicos e 

discursivos expressos pelos diferentes grupos participantes do debate sobre a 

implementação deste regime de acesso. 

Nesse contexto, entende-se que ela permita uma análise mais 

aprofundada, porque há um avanço na percepção dos objetivos e problemas de 

cada grupo mantendo-se as suas idiossincrasias e semelhanças.  

A segunda tipologia a ser trabalhada neste estudo trata dos diferentes 

conceitos e definições do saber tradicional que permeiam o debate da sua gestão. 

Sua importância reside no fato de que, para se avaliar a gestão do saber 

tradicional, deve-se tentar antes compreender como o próprio é conceituado pelos 

seus gestores, populações tradicionais, empresas, ONGs e demais grupos de 

interesse, afinal, ao assumir-se o desafio de informar e analisar sobre a gestão do 

saber tradicional, ficam implícitos superar o desafio de compreender e categorizar os 
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seus diferentes usos e denominações.  

Posto de outro modo, o fator complicador a ser superado por esta 

categorização é que para se avaliar as diferentes perspectivas de gestão do saber 

tradicional, é necessário apreender antes as suas distintas definições.      

Newing (2005) sugere a seguinte tipologia, modificada por este autor: 

-Saber tradicional como mercadoria: O saber tradicional consistiria de 

itens discretos de conhecimento que podem ser gravados, em formas abstratas e 

usados na geração de hipóteses sobre o valor comercial de diferentes recursos 

biológicos. Por exemplo, se curadores tradicionais usam determinada planta para 

curar malária, esta informação pode levar ao desenvolvimento de uma nova droga 

antimalária para distribuição comercial. A ênfase prática desta abordagem está na 

documentação do conhecimento e nos mecanismos relacionados à propriedade 

intelectual, incluindo-se o consentimento prévio informado, patentes e  acordos de 

repartição de benefícios. 

-Saber tradicional como componente técnico do manejo ambiental 

sustentável: O saber tradicional consistiria de itens discretos que podem prover 

informações e contribuições para sistemas de manejo ambiental convencional. Por 

exemplo, populações detentoras de conhecimento podem informar pesquisadores e 

gestores ambientais sobre as condições em que certas espécies de árvores tendem 

a ocorrer, sobre movimentos sazonais de diferentes espécies de peixes ou sobre a 

etologia de diversos tipos de mamíferos. Este tipo de conhecimento também está 

sujeito, em certa medida, à abstração e à descontextualização, uma vez que está 

intimamente ligado a um ecossistema específico. Na prática, esta perspectiva está 

associada a pesquisas exploratórias para uso em gestão ambiental, baseada em 

abordagens técnicas convencionais conduzidas por pessoas estranhas à 

comunidade. 

-Saber tradicional como sistemas de conhecimento: Em seu sentido mais 

amplo, o saber tradicional constitui-se um sistema complexo e dinâmico de 

conhecimento regulado por sistemas tradicionais de autoridade e organização social. 

Estes sistemas determinam direitos costumeiros acerca do território e uso dos 

recursos, observam o uso e manejo diário dos recursos e delimitam os processos de 

transmissão e inovação desse saber. O saber tradicional abstrato é apenas uma 

parte deste, assim como o conhecimento abstrato é apenas uma parte do manejo 

ambiental convencional. Os sistemas de saber tradicional são sistemas voltados 
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para o funcionamento de uma gestão ambiental proativa; e, neste sentido, ele é 

inseparável da questão dos direitos de populações tradicionais e povos indígenas. 

-Saber tradicional como ferramenta política: Nesta perspectiva, o saber 

tradicional é entendido como um elemento eminentemente discursivo empregado 

pelas populações tradicionais e povos indígenas visando à reconquista e à 

demarcação de territórios e à recompensa financeira devida pelo emprego de seu 

conhecimento no processo de inovação tecnológica.  

De maneira geral essa é a perspectiva das lideranças das populações 

tradicionais e povos indígenas, que visam basicamente a garantir o direito à 

autodeterminação, além de seus direitos costumeiros. (NEWING, 2005).        

As tipologias descritas acima sobre definições de saber tradicional e 

grupos de interesse envolvidos na sua gestão serão integradas nesse estudo, dando 

origem a uma nova tipologia que engloba tanto a descrição do grupo de interesse 

quanto sua definição de saber tradicional. 

A integração das tipologias será feita da seguinte maneira: 

 

 

Quadro 1 - Tipologia dos grupos de interesse envolvidos no debate da gestão do 

saber tradicional e sua definição de saber tradicional correspondente. 

Grupos de interesse Definição de saber tradicional correspondente 

- Globalcêntrica - Saber tradicional como mercadoria 

- Soberania - Saber tradicional como componente técnico do 

manejo ambiental sustentável 

- Biodemocracia - Saber tradicional como sistemas de conhecimento 

-  Autonomia cultural - Saber tradicional como ferramenta política 

  Fonte: Elaboração própria a partir de tipologias criadas por Escobar (1998) e Newing (2004). 

 

Espera-se que com esta integração das categorias de análise, as 

opiniões, representações e posições políticas dos entrevistados possam ser 

articuladas e analisadas de maneira coerente e integrada. 

Acredita-se que esta nova tipologia permite obter maior clareza nas 

respostas de algumas questões- chave para esse trabalho como: O que seria a 

gestão do saber tradicional no Brasil a partir da Ecologia Política pós-colonialista 
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integrada com a sociologia das emergências de Boaventura de Sousa Santos? O 

que se aprende com esta leitura? Qual é o limite do seu escopo de análise? Como 

esta abordagem enriquece a atual compreensão do tema? Quais as questões e 

problemáticas, até então desconsideradas, que ganham relevância com o emprego 

desta abordagem? Quais os avanços para o debate da gestão do saber tradicional 

que esta abordagem nos remete? 

Para se trabalhar e responder a essas questões buscou-se explorar a 

metodologia qualitativa, associada a alguns procedimentos quantitativos. Os passos 

realizados no levantamento de campo serão tratados adiante, no capítulo 2. 

 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Este estudo está organizado do seguinte maneira: o Capítulo 2 traz a 

metodologia adotada, enquanto que o Capítulo 3 delineará a zona de contato 

conhecimento científico x saber tradicional. Já o Capítulo 4 tratará dos distintos 

modos de proteção e apropriação do saber tradicional ao enfocar a zona de contato 

propriedade intelectual x normas costumeiras de proteção e uso. O Capítulo 5 

buscará realizar a análise de dados obtidos na pesquisa de campo, que focou 

principalmente o CGEN e o caso do cupuaçu. Finaliza -se com o Capítulo 6, que 

reúne as conclusões, resultados de pesquisa, resumo do argumento da tese e 

agenda de pesquisa. 

Capítulo 2 – Metodologia. - Apresentar-se-á nesta seção o delineamento 

do estudo e as técnicas de levantamento de dados empregados neste estudo. 

Descreve-se a metodologia que orientou a abordagem de estudo de caso, os 

critérios de escolha e amostragem. Apresentar-se-ão os tipos de dados recolhidos 

no trabalho de campo e a sua forma de organização. 

Capítulo 3 - Zona de contato conhecimento científico x saber tradicional. – 

Debatem-se as especificidades desses modos de conhecer a partir de uma 

compreensão histórica de como a coleta de germoplasma e saberes relacionados 

era estruturada e realizada desde o capitalismo mercantil até seu contexto na atual 

discussão da bioeconomia. Discutem-se seus ciclos e recentes desdobramentos na 

chamada corrida pelo conhecimento tradicional. Também trata da discussão 

conceitual das populações tradicionais e do saber tradicional, bem como das 
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definições de biopirataria e bioprospecção. 

Capítulo 4 - Zona de contato propriedade intelectual x normas e práticas 

costumeiras de proteção e uso. – Apresenta-se o quadro político da formação e 

implementação de acordos internacionais de propriedade intelectual e seus reflexos 

no Brasil. Trata dos instrumentos de propriedade intelectual e seu debate na OMPI. 

Discute-se o contexto de criação da CDB e seus princípios e aprecia-se o quadro 

institucional brasileiro legalmente responsável pela gestão do saber tradicional 

remarcando como os instrumentos de gestão foram criados historicamente e quais 

as possibilidades de apropriação passaram a ser exploradas com a sua 

implementação. Observa-se qual o escopo da proteção ao saber tradicional que tais 

instrumentos oferecem e se existem grupos que tendem a ter seus interesses 

melhor atendidos com sua implementação.  

Capítulo 5 – Análise de dados. – Discute-se como o Estado brasileiro, 

através das suas instituições responsáveis, tem lidado com a problemática de 

alegadas apropriações indébitas do saber tradicional. Ao analisar esses processos, 

interroga-se qual o papel do CGEN na promoção da eqüidade e justiça e não apenas 

na regulamentação do acesso ao saber tradicional. O caso a ser tratado será o caso 

cupuaçu – relativo ao registro indevido como marca comercial do nome popular do 

Theobroma grandiflorum  (Willd. ex Spreng) Schum -. 

Buscar-se-á complementar o caso citado acima com experiências e 

relatos citados na literatura. Também neste capítulo se analisará a fronteira 

biopirataria x bioprospecção uma vez que existe uma grande controvérsia sobre as 

conotações e o escopo dessas definições. 

Capítulo 6 - Conclusão – Nesta seção, se discutirão os resultados do 

debate sobre o saber tradicional em termos políticos e acadêmicos no contexto da 

sua crescente mercantilização, bem como seus reflexos nas atuais práticas de 

gestão do saber tradicional. Reunir-se-ão os argumentos apresentados ao longo do 

estudo, juntamente com uma discussão crítica da abordagem teórica e os principais 

resultados encontrados. De modo complementar, também se tratará de reflexões e 

sugestões para agenda de pesquisa. 
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2  METODOLOGIA 

 

 

2.1 UM RECORTE DA DISCUSSÃO CONTEMPORÂNEA DO MÉTODO  

CIENTÍFICO 

 

Este estudo parte da concepção de que se vive-se em uma época de 

transição na história da ciência e da humanidade, pois surgem cada vez mais 

questionamentos acerca do papel que o ser humano exerce junto à natureza, à 

sociedade, à família e a si próprio. Tal quadro de desordem é referido por Santos 

(2000) como um desarranjo dos mapas cognitivos coletivos. 

É a partir dessa premissa da época atual e da idéia de que “todo projeto 

sério de pesquisa contém em algum momento discussão do método” (DEMO, 2000, 

p.24) é que se procurará mostrar brevemente nesta seção uma discussão sobre o 

contexto contemporâneo da produção científica. 

Apesar de suas múltiplas faces e das grandes variações internas, os 

princípios do atual paradigma da ciência moderna foram construídos, segundo 

Santos (2000), a partir de dois pilares: o da regulação e o da emancipação. 

Cada um desses pilares estaria assentado sobre três princípios ou lógicas 

distintas: o pilar da regulação pelo princípio do Estado, formulado essencialmente 

por Hobbes, e que consistiria na obrigação política vertical entre cidadãos e Estado; 

pelo princípio do mercado, desenvolvido, sobretudo, por Locke e Smith, que trata da 

obrigação política, horizontal individualista e antagônica entre os parceiros de 

mercado; e o princípio da comunidade, que domina toda a teoria social e política de 

Rosseau e que consiste na obrigação política horizontal solidária entre membros da 

comunidade e entre associações.  

Já o pilar emancipatório seria constituído pelas três racionalidades 

definidas por Weber: a racionalidade estética - expressiva das artes e da literatura, a 

racionalidade moral - prática da ética e do direito, e a cognitivo - instrumental da 

ciência e da tecnologia. (SANTOS, 2000). 

Através do balanceamento desses dois pilares do paradigma moderno  
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seriam garantidos o bem-estar social, a ordem e a “harmonização de valores sociais 

potencialmente incompatíveis, tais como justiça, autonomia, solidariedade e 

identidade, igualdade e liberdade”. (SANTOS, 2000, p.50). 

Foi nesse quadro que: 

 
[...] a ciência moderna, através de uma sobredosagem de sua racionalidade 
regulatória cognitivo-instrumental sobre as demais, seria tomada como um 
discurso de legitimação da verdade e acabou por transformar o 
conhecimento emancipatório num estado de ignorância” (SANTOS, 2000, p. 
35).  
 

Uma das características do conhecimento-regulação é a separação do 

sujeito e do objeto de pesquisa no processo de produção do saber, trazendo a idéia 

de que o sujeito de pesquisa não tem ideologia ou história, e incutindo a proposição 

de neutralidade científica. Assim, um conhecimento objetivo e rigoroso não deveria 

ter interferências das qualidades propriamente humanas e o objeto de pesquisa 

estaria distanciado dele por essa lente “científica” capaz de revelar a verdade 

suprema através de postulados gerais, e incapaz de conceber o outro também como 

sujeito dentro de um processo de construção do saber. 

Max Weber (1991, p.37), em seu estudo do contexto do surgimento do 

capitalismo e da moderna sociedade de massas, teorizava esta racionalidade 

cognitivo-instrumental da ciência do seguinte modo, “chamamos de racionalidade 

formal de uma gestão econômica o grau de cálculo tecnicamente possível e que ela 

realmente aplica”.  

MacRae (1988, p.90), ao analisar a obra de Weber, comenta que a 

“vantagem da ação racional está em ganhar vantagens; no negócio de tentar atingir 

objetivos, é o mais eficiente de todos os recursos produzidos pela experiência 

histórica da humanidade”.  

Essa definição de racionalidade que encara a razão humana de maneira 

fragmentada, maximizadora, utilitarista e/ou instrumental tem sido apropriada e 

empregada pela ciência dominante como uma característica imanente do corpo 

social. Nesse contexto, a racionalidade se resumiria no esforço empreendido na 

busca de prosperidade material, estando desprovida de aspectos morais ou 

fraternos. 

O reflexo dessa visão de mundo simplificadora na relação homem-

natureza foi a construção de um mito de conquista da natureza que, ao gerar um 
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conhecimento baseado no rigor matemático quantificante, desqualificou os 

fenômenos que buscava caracterizar, parcelando-os em micro sistemas estanques e 

incompatíveis com uma noção de desenvolvimento das sociedades humanas de 

modo mais integrado ou respeitoso com a natureza. 

Assim, para Santos (2000), o preço das promessas modernas cumpridas 

ou não começou a se impor, e os limites da capacidade de inclusão desse projeto 

científico dominante formaram uma parede, cujo desabamento depende, no âmbito 

da ciência, da criação de um modo de construção de saber que humanize e integre 

todos os atores sociais numa forma de conhecimento solidário e emancipatório.     

É nesse quadro que se apresenta uma crise da ciência, que surge como  

decorrência dos próprios desenvolvimentos internos da ciência, tal qual a crescente 

disjunção entre modelização e previsão, que se pretende empregar modelos teóricos 

assentes em investigações empíricas conduzidas em laboratórios e outros 

ambientes controlados para prever eventos naturais e do mundo social. 

A dificuldade posta aqui estaria em criar maneiras para lidar com 

situações e processos caracterizados pela complexidade e pela impossibilidade de 

se identificar e controlar todas as variáveis com influências sobre essas situações ou 

processos. (SANTOS, 2005). 

Para Morin (2000, p.115), “O importante é a inadequação entre a 

coerência interna de um sistema de idéias aparentemente racional e a realidade à 

qual ele se aplica: a coerência lógica impede a adequação e a adequação impede a 

coerência lógica”. 

Dentro desse quadro da atual discussão científica, surge o conceito de 

complexidade como sendo a impossibilidade de simplificar onde a desordem e a 

incerteza perturbam a vontade do conhecimento. O desafio a que ela se propõe é 

como reunir dentro de uma diversidade de contextos o parcial ao global; o um ao 

múltiplo; a organização àquilo que ela organiza; reunir a lógica àquilo que ultrapassa 

a lógica; a ordem, à desordem e à organização; o separado e o inseparável; o 

descontínuo e o contínuo; o indivíduo e a espécie.  

O problema da complexidade não é substituir a separabilidade pela 

inseparabilidade, mas inseri-las uma na outra, e conceber o complexus, ou seja, 

aquilo que é tecido junto, restituindo às relações, as interdependências, as 

articulações, as solidariedades, as organizações, as totalidades (MORIN, 2000).   

Posto de outro modo, o conceito de complexidade deve ser assumido 
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como um desafio a ser superado, e não como uma solução. Segundo Berthelot 

(2001) apud Andion (2007, p. 19), 

 
[...] operar uma epistemologia sistêmico-complexa não significa tentar 
conciliar o inconciliável ou praticar um ecumenismo frouxo. Trata-se, antes, 
de buscar uma visão epistemológica distinta da tradicional, pautada em 
critérios como método, comprovação, rigor, explicação e divisão em 
disciplinas, isso se torna mais evidente no caso da investigação da 
problemática ambiental. 

 

O emprego dessa abordagem requer uma contextualização que evite que 

a compreensão do fenômeno estudado se restrinja à compreensão de suas partes 

constituintes, de maneira que o recorte de pesquisa não “desnaturalize” o fragmento 

da realidade do contexto do qual foi abstraído. Para Andion (2007, p.20),  

 
Isso requer a construção compartilhada de um marco conceitual de corte 
interdisciplinar que tenha como ponto de partida uma problemática 
precisamente definida e evite a armadilha representada pela manipulação de 
conceitos muito abstratos ou reducionistas. 

 
A perspectiva epistemológica aqui considerada também busca 

desenvolver uma visão não dual do processo de conhecimento através do esforço 

de superação da tradicional distinção entre ciências sociais e naturais e também da 

própria visão tradicional da distinção entre natureza e cultura.  

A própria definição de povos da biosfera, (MCNELLY, 1989, p.151), que 

reflete a dependência da população humana aos ecossistemas e demais espécies, 

exige um maior questionamento dessa dicotomia entre natureza e sociedade. Isso 

implicaria que na prática, “os estudos socioambientais devem levar em conta não 

apenas a lógica dos sistemas sociais, mas também aquela que preside a dinâmica 

dos sistemas ecológicos, mobilizando os conceitos de resiliência, co-evolução e 

capacidade adaptativa. (BERKES, e outros, 2003, apud ANDION, 2007, p.21). 

Assim, para o desenvolvimento de uma ciência que promova o pilar 

emancipatório, faz-se necessária uma epistemologia que resgate um conhecimento 

e crie solidariedade ao invés de criar ordem, “reconhecendo o outro como igual 

sempre que a diferença lhe acarrete inferioridade e como diferente sempre que a 

igualdade lhe ponha em risco a identidade,” (SANTOS, 2000, p.246), e que traga em 

si as raízes emancipatórias de uma nova forma de sabedoria para a vida. É nessa 

perspectiva que este estudo pretendeu investigar a gestão do saber tradicional no 

Brasil. 
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2.2 ASPECTOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS 

 

Destacar-se-á, nesta seção, os tipos de técnicas de pesquisa utilizadas 

para realização deste trabalho, bem como os critérios que balizaram a escolha da 

amostra a ser estudada. Buscar-se-á formalizar a maneira como se deu a 

observação e a interação ao longo da coleta de dados, explicando-se como o 

trabalho de campo agregou os métodos. Apresentar-se-á também os dois níveis 

distintos de análise focados neste estudo, sendo o primeiro o CGEN e o segundo 

relativo ao estudo de caso. 

Antes, porém, cabe afirmar que a abordagem metodológica empregada 

neste trabalho tem como premissa o entendimento do método científico de Limoeiro 

(1976, p.62) 

 

[...] como parte de um corpo teórico integrado, em que ele envolve as 
técnicas, dando-lhes sua razão, perguntando-lhes sobre as possibilidades e 
as limitações que trazem ou podem trazer às teorias a que servem no 
trabalho sobre o seu objeto. 

 

Pretende-se realizar este estudo segundo a abordagem da pesquisa 

qualitativa, que,segundo Denzin & Lincoln (1994, p.3) “opera um conjunto de práticas 

de pesquisa interpretativas onde nenhuma metodologia privilegia a outra”. Valoriza, 

assim, a interdisciplinaridade e a complexidade dos fenômenos observados durante 

o processo de construção do saber. 

Para Bogdan (1994, p.47), as características da pesquisa qualitativa 

podem ser descritas como: 

-A fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador 

o instrumento principal; 

-Sua ênfase é na descrição dos processos; 

-Os investigadores tendem a analisar seus dados de forma indutiva 

-Na operacionalização dessa estratégia, se empregaram as técnicas de 

entrevista, análise documental e da observação não-participante, além 

de fotografias. Mas antes de discutir técnicas de levantamento de dados, 

faz-se necessário apresentar os dois níveis de análise deste trabalho, 

bem como os critérios usados para a escolha da amostra estudada. 
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2.2.1 Primeiro nível de análise 

 

Em um primeiro nível, o delineamento desse estudo consiste no 

levantamento de dados acerca da implementação legal e institucional da gestão do 

saber tradicional no Brasil. Nesse contexto, destaca-se o seu órgão máximo de 

deliberação e criação de normas para a gestão de recursos genéticos e saber 

tradicional, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), do 

Departamento de Patrimônio Genético (DPG), do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), este será o alvo central de discussão no primeiro nível de análise. 

Para se realizar a pesquisa foram empregadas as seguintes técnicas de 

levantamento de dados: 

− Revisão bibliográfica de livros, teses, dissertações, artigos científicos; 

− Análise documental de orientações técnicas, resoluções e deliberações 

e processos administrativos do DPG, bem como da legislação 

pertinente; 

− Entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, não estruturadas e 

informais; 

− Observação não-participante junto ao CGEN e DPG.  

 

É importante ressaltar o modo pelo qual se escolheu os entrevistados, ou 

seja, apresentar os critérios empregados na sua escolha. Inicialmente, isso foi feito 

com a apresentação da versão preliminar deste trabalho, ainda como projeto de 

pesquisa, junto a representantes de agências estatais, Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual (INPI) e o Ministério da Saúde (MS), representantes de 

ONGs como a Associação Nacional de Ação Indigenista (ANAÍ) e pesquisadores do 

Grupo Interdisciplinar de Pesquisas Etnocientíficas (GIEPE) e da Sociedade 

Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia (SBEE) durante os meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2004.  

Nessa fase, o projeto que originou esta tese foi discutido durante a 

participação de reuniões do GIEPE e em discussões com especialistas da área da 

Antropologia, Propriedade Intelectual, Biotecnologia e Etnobiologia o que permitiu 

uma construção mais integrada do marco conceitual com o enfoque analítico 

desejado para este trabalho.  
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Também se buscou aprimorar e aprofundar o projeto de pesquisa através 

de um estágio de um ano no departamento de Antropologia da University of Kent at 

Canterbury – Inglaterra, que permitiu a este pesquisador participar de seminários e 

aulas no curso de pós-graduação em Etnobotânica daquele departamento. Neste 

curso, também foram realizadas visitas técnicas ao jardim botânico - Eden Project, 

ao banco de germoplasma in situ – Brogdale, além de diversas visitas técnicas ao 

jardim botânico - Kew Gardens. 

Além dessas atividades oferecidas pelo curso, também foi possível 

apresentar e discutir o projeto que orientou esta pesquisa juntamente a vários 

pesquisadores, inclusive de outras universidades, destacando-se os doutores 

Graham Dutfield, Vandana Shiva, Frank Furedi entre outros. 

A escolha dos entrevistados e construção da problemática de pesquisa 

também foi delimitada com base na trajetória deste pesquisador (REZENDE, 2001) e 

(REZENDE e RIBEIRO, 1999) e em revisões bibliográficas. 

Ainda nesta etapa exploratória, buscou-se discutir as diferentes 

instituições que, de alguma forma, estão relacionadas com a gestão do saber 

tradicional no Brasil em nível estatal, e, entre o INPI, o IPHAN, SISNEP e o CGEN, 

escolheu-se delimitar como objeto de pesquisa este último por sua atribuição legal e 

sua atuação mais direta na gestão do saber tradicional. 

Sua escolha deveu-se à crescente discussão que sua criação vem 

despertando na academia, veja-se (MAGALHÃES, 2002; MOREIRA, 2003; 

ALMEIDA, 2005; DINIZ, 2006 e FERRO, 2006). 

A criação do CGEN foi normatizada pela Medida Provisória (MP) nº 2.186-

16 de 23 de agosto de 2001, e foi a última reedição da MP nº 2.052/00, 

regulamentada pelo Decreto nº 3.945, de 28 de setembro de 2001, que define a 

composição do CGEN como órgão de caráter normativo e deliberativo ligado ao 

Ministério do Meio Ambiente. Posteriormente, a regulamentação do CGEN foi ainda 

modificada pelos Decretos nº 4.946 de 2.003 e nº 6.159 de 2.007.  

A MP, em seu artigo 8º, afirma que o conhecimento tradicional associado 

ao patrimônio genético é parte integrante do patrimônio cultural brasileiro, e que a 

proteção outorgada por ela não poderá ser interpretada de modo a obstar a 

preservação, a utilização e o desenvolvimento do conhecimento tradicional, 

reconhecendo, assim, a importância desse saber para o estilo de vida de seus 

detentores.    
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Tendo isso em vista, compete ao CGEN, entre outras atribuições, 

deliberar e emitir autorização específica sobre solicitações de acesso ao 

conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético nacional. Neste contexto, 

qualquer instituição pública ou privada, ligada à pesquisa básica ou aplicada, que 

busque desenvolver alguma pesquisa, produto ou serviço que utilize o patrimônio 

genético nacional ou que venha a acessar o saber tradicional, deve encaminhar ao 

CGEN uma série de documentos, de acordo com a característica de cada pedido, 

tais como formulários, anuência prévia, contrato de repartição de benefícios, laudo 

antropológico etc. 

Além dessas competências e atribuições, a atual legislação estabelece 

que a composição do CGEN dar-se-á por um representante e dois suplentes das 

seguintes instituições estatais: Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT), Ministério da Saúde (MS), Ministério da Justiça (MJ), 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério da Defesa 

(MD), Ministério da Cultura (MINC), Ministério das Relações Exteriores (MRE), 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior (MIDC), Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto de 

Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia (INPA), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 

Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ), Instituto Evandro Chagas (IEC), Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e 

Fundação Cultural Palmares (FCP).  

Cada uma das instituições citadas acima tem direito a um voto a ser 

computado nas decisões do CGEN. A atual legislação prevê ainda a participação da 

sociedade civil organizada nas reuniões como convidados permanentes, mas sem 

direito a voto nas decisões, permite-se a estas organizações apenas a participação 

nas discussões e debates das reuniões do conselho. Os convidados permanentes 

são: Associação Brasileira das Empresas de Biotecnologia (ABRABI), Associação 

Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA), Associação Brasileira 

de ONGs (ABONG), Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável (CEBDS), Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), Coordenação 

das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), Coordenação 

Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), 
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Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica (FEBRAFARMA), Ministério Público 

Federal (MPF), Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - Área de 

Biológicas (SBPCBio), Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - Área de 

Humanas (SBPCHum), Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FBOMS). 

Ao escolher-se o CGEN como foco de análise, buscou-se inicialmente 

realizar um levantamento censitário, no qual seriam entrevistados todos os 

conselheiros, no entanto, mesmo com a recusa de algumas instituições em conceder 

entrevistas, após seguidas tentativas, esse intento não pode ser realizado. 

Deste modo, a escolha dos entrevistados foi delimitada aos conselheiros 

e convidados permanentes que têm participado freqüentemente das reuniões do 

CGEN, e que possuem reconhecida experiência no debate, incluindo-se os que 

possuem voz e voto e aqueles que possuem apenas voz no CGEN, o que veio a 

configurar uma amostragem não probabilística e intencional na escolha dos 

entrevistados deste primeiro nível de análise. 

Acredita-se que, apesar da recusa de algumas instituições em participar 

das entrevistas, a amostragem realizada foi capaz de ilustrar a diversidade de 

posições e interesses em jogo no CGEN. Para esclarecer esse fato e contribuir para 

a validação dos dados levantados, faz-se necessário apresentar antes uma 

característica estrutural, ainda que informal do funcionamento CGEN, que são as 

representações casadas ou grupos de representações. 

Estas são criadas pelo alinhamento automático entre instituições em sua 

atuação no CGEN para a defesa e a implementação de seus objetivos comuns. 

Durante a pesquisa de campo pode-se constatar que a gama de 

interesses no CGEN possui representações duplicadas ou até quadruplicadas. Cabe 

afirmar que a organização dos grupos a serem apresentados abaixo é uma 

construção do pesquisador, que foi feita a partir das informações e percepções das 

representações entrevistadas. Essa construção também se beneficiou de 

observações realizadas durante a participação do pesquisador nas reuniões do 

CGEN.  

Portanto, pode-se afirmar que as diferentes representações tenderiam a 

se alinhar formando os seguintes grupos: 

Grupo 1: IBAMA, MMA, (ABONG, FBOMS, SBPCHum); 

Grupo 2: MCT, MIDIC, CNPQ, INPI (SBPC, CEBDS, ABRABI, 
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FEBRAFARMA); 

Grupo 3: MAPA, EMBRAPA; 

Grupo 4: MS, FIOCRUZ, Instituto Evandro Chagas; 

Grupo 5: MINC, Fundação Palmares; 

Grupo 6: COIAB, CNS, MPF; 

Grupo 7: MD, MJ e MRE. 

 

Nem sempre os integrantes destes grupos informais possuem uma visão 

homogênea sobre as questões votadas pelo conselho, existem situações específicas 

em que os interesses internos ao grupo podem divergir. Entretanto, a existência 

desses grupos pode ser atestada tanto pelo fato de que alguns conselheiros se auto 

identificam como participantes de determinado grupo quanto pelo modo jocoso como 

se referiam a determinado grupo tido como opositor político, por exemplo: alguns 

representantes do Grupo 1 referiam-se aos representantes dos Grupos 2, 3 e 4 

como o “eixo do mal”, enquanto que alguns representantes destes mesmos grupos  

referiam-se aos representantes do Grupo 1 e 6 como “máfia verde”. 

Tal percepção também foi corroborada durante as reuniões do CGEN, 

quando se pôde observar as interações pessoais existentes dentro e entre esses 

grupos, além da própria dinâmica da votação das questões tratadas pelo Conselho. 

No entanto para evitar a reprodução dessas categorizações coloquiais e 

preconceituosas, preferiu-se denominar estes dois grupos respecti vamente como 

grupo da biotecnologia e grupo do meio ambiente.    

Embora essa constatação do trabalho de campo tenha ajudado a delimitar 

melhor a amostra, deve-se relevar que algumas representações têm posições que 

não apresentam alinhamentos automáticos, mas apenas tendências. Neste quadro, 

a Funai é um exemplo emblemático, pois, apesar de haver uma tendência de um 

alinhamento com o grupo 5, a sua votação, via de regra, não apresenta uma 

previsibilidade.  

Outras representações focam sua atuação em questões específicas, 

apresentando uma participação limitada nos debates mais gerais do conselho. Este 

é, aparentemente, o caso do MRE que possui atuação muito discreta, e do MD que 

foca repetidamente a questão da integridade do território nacional e do povo 

brasileiro, em contraposição às declarações de autodeterminação dos povos 

indígenas.  
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Também cabe afirmar que em muitas situações, dependendo da matéria 

em votação, pode ocorrer uma integração nas posições de diferentes grupos, 

formando coalizões ou pactos temporários, mas mesmo assim acredita-se, que para 

o foco deste estudo, tal ocorrência não trouxe perdas para a construção da amostra 

estudada e o escopo da análise. 

Nesse sentido, o esclarecimento da existência desses grupos faz-se aqui 

necessário, pois a maioria das instituições que não concedeu entrevista é membro 

componente de um desses grupos, na sua maioria autarquias, fundações e 

empresas estatais que possuem diferentes graus de alinhamento automático com as 

posições dos ministérios. São exemplos de instituições que não concederam 

entrevista: FIOCRUZ, IEC, CNPq, IBAMA, INPI, além da empresa Natura. 

Esse dado é relevante porque quase que a totalidade dos ministérios 

concedeu entrevista, excetuando-se o MRE, o que permitiu a este pesquisador 

realizar inferências sobre as diferentes posições defendidas por esses grupos que 

compõem o CGEN. Isso também minimizou o fato de não ter sido possível a 

realização de uma pesquisa censitária entre os participantes do Conselho. 

Já a execução do trabalho de campo nesta fase deu-se de maneira 

descontínua durante um período de quatro meses, no qual foram realizadas três 

viagens a Brasília (D.F.), entre novembro de 2006 e fevereiro de 2007.  

Na primeira e última visita, em novembro de 2006 e fevereiro de 2007, o 

período de permanência foi de 3 e 4 dias, respectivamente. Nestas duas visitas 

testemunharam-se as reuniões do CGEN, entrevistaram-se informalmente 

funcionários do DPG e realizaram-se entrevistas estruturadas e semi-estruturadas 

com conselheiros e convidados permanentes do CGEN. Também se realizou o 

registro da imagem dos entrevistados, segundo a sua própria indicação, além de 

outras imagens consideradas elucidativas no decorrer da pesquisa.  

Na segunda visita, em dezembro de 2006, o período de permanência foi 

de 3 semanas durante a qual participou-se de uma reunião do CGEN, realizaram-se 

entrevistas informais com funcionários do DPG, entrevistas estruturadas e semi-

estruturadas com conselheiros e convidados permanentes do CGEN, além do 

registro de imagens dos entrevistados, entre outras. Ainda, durante esta visita, 

realizou-se uma observação não-participante na DPG, com duração de 15 dias. 

Além da observação participante, cabe afirmar que se realizaram neste 

nível de análise 20 entrevistas semi-estruturadas, sendo que, deste total, 16 
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entrevistados também responderam ao questionário estruturado.  

 

 

2.2.2 Segundo nível de análise 

 

Já no segundo nível, trata-se da análise e discussão de um caso em que 

a fronteira entre gestão do saber tradicional e biopirataria é matéria polêmica: o caso 

de cupuaçu. A análise desse caso concreto teve por fim gerar dados específicos e 

inéditos acerca da atuação do Estado na proteção e gestão do saber tradicional. 

Também se acredita que a comparação posterior destes dados com os obtidos no 

primeiro nível de análise permite uma avaliação crítica da atuação do Estado na 

gestão do saber tradicional no sentido de comparar e entender o modo como se dá 

sua regulamentação, incentivo, fiscalização e intervenção. 

Para Yin (1994, p.1), a metodologia do estudo de caso  
 

  [..] é relevante quando as questões: como? E por quê? São apresentadas, 
e quando o investigador tem algum controle sobre os eventos estudados, e 
quando o foco é sobre uma questão contemporânea dentro de um contexto 
da vida real. 

 
Uma das vantagens dessa estratégia de pesquisa é a possibilidade de 

aprofundamento que ela oferece, pois a partir de percepções dos atores estudados, 

pode-se desenvolver novos aspectos da própria teoria. (YIN, 1994).   

O estudo de caso deste trabalho pode ser entendido como instrumental, 

(STAKE, 1994), no qual existe uma análise de casos particulares que proporciona o 

discernimento de uma questão ou o refinamento de uma teoria. Nesse contexto, o 

caso desempenharia um papel de apoio, facilitando a compreensão da gestão do 

conhecimento tradicional.   

A escolha do caso ocorreu durante a realização da pesquisa de campo do 

primeiro nível de análise estudado, e partiu, principalmente, através de indicações 

cruzadas, obtidas entre os entrevistados na DPG e CGEN. 

À medida que ocorreu um maior contato com o objeto de estudo, durante 

a execução do primeiro nível de análise, a escolha do caso passou a receber 

sugestões dos próprios entrevistados e, muitas vezes, essas sugestões revelaram-

se importantes e coincidentes para a temática em estudo.   

Também cabe ressaltar aqui que não foi possível incluir um estudo de 
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caso de acesso aos recursos genéticos e saber tradicional, que já está repartindo 

benefícios junto à uma população tradicional, pela recusa da empresa de cosméticos 

Natura em participar dessa pesquisa. 

Entre os casos disponíveis, a escolha deveu-se ao estágio de 

desenvolvimento do caso escolhido. Desta feita, o caso do Cupuaçu foi incluído 

porque já passou por diversas etapas, desde a sua divulgação em rede nacional ,em 

meados de 2003, até a seu desfecho com o cancelamento dos pedidos de patente 

da produção do óleo e da gordura de cupuaçu, e do registro do nome cupuaçu como 

marca comercial, em meados de 2004. 

Para a coleta de dados deste estudo de caso entrevistaram-se 

representantes da ONG Amazonlink, Secretaria do Meio Ambiente do Estado do 

Acre (SEMA),  Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas do Estado do Acre 

(SEPI), Organização dos Povos Indígenas do Acre, Sul do Amazonas e Noroeste de 

Rondônia (OPIN), e do Ministério Público Estadual do Acre (MPE-AC), Associação 

Ashaninka do Rio Amônia (APIUTXA), Programa Brasileiro de Bioprospecção e 

Desenvolvimento Sustentável de Produtos da Biodiversidade (PROBEM), Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

A seleção dos entrevistados para o estudo de caso serviu-se, em grande 

parte de, sugestões colhidas durante as entrevistas e observação não-participante 

no primeiro nível de análise desse trabalho, junto ao CGEN e DPG.  

A partir disso, procurou-se entrevistar informantes influentes e bem 

informados, e que estivessem relacionados diretamente ao caso estudado, mas, 

infelizmente, alguns entrevistados vislumbrados nas indicações, tais como: 

Associação Katukina do Campinas (AKAC), Organização Yawanawá dos 

Agricultores Extrativistas do Rio Gregório (OYAERG) não se dispuseram mesmo a 

participar da pesquisa nestes estudos de caso, após repetidos contatos.  

Mesmo assim, este estudo obteve entrevistas junto a algumas lideranças 

das etnias Ashaninka, Yawanawá, Kaxinawá (Huni Kuin), Manchineri e Guarani, 

sendo este último representante do Instituto Indígena Brasileiro para Propriedade 

Intelectual (INBRAPI). 

Com a escolha do caso de cupuaçu buscou-se uma melhor compreensão 

da dinâmica e da complexidade das diferentes etapas que envolvem a biopirataria, 

desde a apropriação indevida do nome cupuaçu como marca comercial, passando 

pela divulgação de casos por jornalistas até o seu desfecho. 
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Neste segundo nível de análise, foram empregadas as seguintes técnicas 

de levantamento de dados: 

− Revisão bibliográfica de livros, teses, dissertações, artigos científicos; 

− Análise documental de acervos públicos da Casa Txai em Rio Branco - 

AC, processos legais do Ministério Público Estadual do Estado do Acre, 

orientações técnicas, resoluções e deliberações e processos administrativos da 

DPG, bem como da legislação pertinente; 

− Entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, não estruturadas e 

informais.  

 

A coleta de dados deste nível de análise ocorreu durante uma viagem 

com duração de 20 dias a Rio Branco – AC, durante o início de fevereiro de 2007. 

Nesse ínterim, realizaram-se, no total, 10 entrevistas estruturadas e semi-

estruturadas, além de inúmeras entrevistas informais.  

Neste nível de análise, coletaram-se informações consideradas relevantes 

à pesquisa em uma caderneta de campo. Também se obtiveram fotografias dos 

entrevistados, segundo sua própria indicação, além de outras imagens ilustrativas. 

Após apresentar os dois níveis de análise, os critérios da amostragem 

realizada, e elencar as técnicas de pesquisa empregadas, apresentar-se-ão em 

seguida, as justificativas do emprego das técnicas metodológicas. 

 

 

2.2.3 Técnicas de levantamento de dados empregadas 

 

A principal técnica utilizada para a coleta de dados primários foi a 

entrevista. Sua vantagem principal foi permitir explorar as peculiaridades da visão de 

mundo dos entrevistados, o que possibilitou uma perspectiva mais acurada dos 

fenômenos investigados, quando conjugada aos dados levantados pela pesquisa 

bibliográfica. 

A outra técnica de coleta de dados primários foi a observação não-

participante, realizada exclusivamente no primeiro nível de análise junto ao CGEN e 

DPG. 

Durante a observação não-participante, realizaram-se entrevistas 

informais, acompanharam-se as atividades do cotidiano administrativo do DPG, 
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destacando-se as reuniões do CGEN. Incluiu-se também a coleta e o exame de 

documentos, tais como: orientações técnicas, deliberações, resoluções e processos 

administrativos. Também se registraram informações consideradas relevantes à 

pesquisa em uma caderneta de campo. 

Com esta técnica de pesquisa, não se buscou desenvolver as ações que 

os membros do DPG desenvolvem, mas sim o acompanhamento constante das suas 

atividades. (ALENCAR, 1999). 

Desse modo, a presença constante e o compartilhar sistemático e 

consciente junto ao grupo pesquisado eram fundamentais, pois resultaram em um 

“envolvimento maior do pesquisador, um compartilhar, não somente com as 

atividades externas do ator, mas com os processos subjetivos – interesses e afetos 

– que se desenrolam na vida diária dos indivíduos e grupos”, possibilitando ao 

observador “assumir o papel do outro para poder atingir o sentido de suas ações”. 

(HAGUETTE, 1987 p.63).  

Já os instrumentos utilizados para a coleta de dados primários foram os 

seguintes: dois questionários, um semi-estruturado e outro estruturado - disponíveis 

no Apêndice B -; um minigravador digital que registrou, com a autorização prévia dos 

entrevistados, as entrevistas na íntegra, e uma câmera fotográfica digital, com a qual 

procurou-se realizar o registro da imagem do entrevistado, segundo a sua própria 

indicação, além de outras imagens consideradas elucidativas no decorrer da 

pesquisa. 

Para a realização das entrevistas, foram empregados dois questionários, 

sendo que o primeiro com questões semi-estruturadas ou abertas e o segundo com 

questões estruturadas ou fechadas. 

As questões fechadas foram empregadas para captar a atitude dos 

entrevistados sobre os aspectos mais gerais da gestão do saber tradicional; já com 

as questões abertas buscou-se coletar informações relacionadas com razões, 

motivos ou experiências dos entrevistados sobre a gestão do saber tradicional. 

Nos questionários semi-estruturados, os diferentes temas tratados foram 

divididos em perguntas cujas respostas pelos entrevistados foram livres, cabendo ao 

entrevistador intervir somente quando surgia uma reflexão peculiar, cujo maior 

esclarecimento era necessário ou desviava-se sobremaneira da pergunta e do tema 

da pesquisa.  

Sua construção se deu por uma “série de perguntas abertas, feitas 
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verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode acrescentar 

perguntas de esclarecimento” (LAVILLE & DIONNE, 1999 p.186).  

No sentido de reduzir vieses tanto do entrevistado quanto do 

entrevistador, buscou-se realizar, em diferentes momentos da entrevista, a mesma 

pergunta, com formulação distinta. 

As entrevistas semi-estruturadas consistiram de 25 perguntas; as 

respostas foram gravadas e transcritas integralmente. Apesar das maiores 

dificuldades de transcrição e tabulação das informações desse tipo de entrevista, 

seu emprego é mais pertinente por ser capaz de revelar algumas idéias e ações 

relevantes dos entrevistados que não seriam detectadas pelo questionário fechado. 

Já as entrevistas estruturadas consistiram de 117 questões de múltipla 

escolha. Para ordenar as respostas, foi construída uma escala balanceada, 

numérica de cinco pontos. 

As questões constituíam-se de pequenas frases, afirmações ou cenários 

relacionados ao conceito de saber tradicional, aos seus usos, à existência de uma 

suposta corrida pelo saber tradicional, aos instrumentos de gestão do saber 

tradicional, e à diferenciação entre biopirataria e bioprospecção. 

Para cada afirmativa, apresentaram-se cinco opções de resposta: 

concordo completamente, concordo parcialmente, não sei, discordo parcialmente e 

discordo completamente, sendo que o entrevistado deveria escolher uma única 

opção para cada frase.  

O emprego da técnica da entrevista cumpriu objetivos semelhantes tanto 

no primeiro nível de análise, relativo ao CGEN, quanto no segundo, que analisou os 

três estudos de caso. Em ambos, buscou-se verificar como o CGEN encara sua 

própria atribuição institucional, como ele tem desempenhado esse papel e quais as 

suas limitações e possibilidades de atuação. 

Buscou-se ainda obter a definição de saber tradicional dos entrevistados, 

a sua concepção de biopirataria e bioprospecção, bem como seu conhecimento 

sobre outras experiências de gestão do saber tradicional e sua visão de futuro sobre 

o tema.  

Apesar das semelhanças nos objetivos, as entrevistas tiveram focos 

distintos nos dois níveis de análise. 

No primeiro nível, houve um maior aprofundamento na questão da 

legislação que institui e regulamenta o CGEN, na relação entre saber tradicional e os 
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instrumentos de propriedade intelectual. Também se discutiu o escopo dos acordos 

de repartição de benefícios, o significado e a prática da anuência prévia das 

populações, além de outras práticas e propostas de gestão do saber tradicional. 

No segundo nível de análise, as entrevistas tiveram como foco a 

mediação, incentivo, intervenção ou controle do Estado na dinâmica do caso 

estudado, a maneira como isso ocorreu, com o uso de quais instrumentos. Também 

se buscou verificar a dinâmica dos conflitos entre as partes componentes do caso, 

suas tentativas de acordo, críticas e justificativas. 

Em relação às entrevistas, a grande maioria foi realizada pessoalmente, 

excluindo-se um único caso que devido à distância e ao alto custo para visitar o 

entrevistado, decidiu-se pela sua realização por telefone. Também cabe acrescentar 

aqui que a duração das entrevistas foi condicionada pelos entrevistados, o que 

permitiu que algumas delas se estendessem por mais de duas horas.   

Já a coleta de dados secundários realizou-se através de pesquisa 

bibliográfica e análise de documentos. Segundo Manzo, (1992, apud Lakatos e 

outros, 1996), a pesquisa bibliográfica oferece meios para definir, resolver, não 

somente problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os 

problemas não se cristalizaram suficientemente, e tem por objetivo permitir ao 

cientista o reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas 

informações. Dessa forma, como ressaltam Lakatos e outros (1996, p.66), “a 

pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo 

assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, 

chegando a conclusões inovadoras”. 

Após pesquisa bibliográfica, a análise dos dados obtidos será realizada 

através do método comparativo. Lakatos e outros (1990) descrevem que o método 

comparativo é usado com a finalidade de verificar as similitudes e explicar 

divergências. Permite analisar o dado concreto, deduzindo do mesmo os elementos 

constantes, abstratos e gerais. Pode ser utilizado em todas as fases e níveis de 

investigação: num estudo descritivo, pode averiguar a analogia ou analisar os 

elementos de uma estrutura; nas classificações, permite a construção de tipologias; 

finalmente, em nível de explicação, pode, até certo ponto, apontar vínculos causais 

entre os fatores presentes e ausentes. 

Devido à heterogeneidade das características dos atores entrevistados, é 

importante ressaltar que no decorrer do trabalho houve a necessidade de se 
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adequar a estratégia metodológica às contingências do campo, às limitações 

financeiras de tempo e às inúmeras variáveis e situações não previstas no projeto de 

pesquisa. Assim, aprender a fazer pesquisa ficou condicionado ao fato de ver a 

realidade dos diferentes envolvidos, para então reformular a estratégia metodológica 

numa dinâmica constante ao longo de todo o processo de coleta de dados, sem 

comprometer os objetivos da pesquisa. 

 

 

2.2.4 Procedimentos da análise de dados 

 

 

A análise de dados envolveu a leitura das observações anotadas na 

caderneta de campo e dos documentos coletados, bem como sua organização e 

priorização para a redação da tese. Também se realizou nesse ínterim a transcrição 

e tabulação dos dados coletados nas entrevistas. 

Com a análise dos dados, pode-se rever e reconstruir as entrevistas e 

observações mais significativas, o que demandou uma reavaliação das informações 

colhidas no campo. Isso permitiu a interpretação dos dados baseada em um enfoque 

analítico e nas questões de pesquisa propostas. 

A análise das entrevistas, documentos e observações feitas no campo 

possibilitou realizar a linha de argumentação da tese. Na elaboração do texto, 

buscou-se dar corpo à análise propriamente dita com o emprego de extratos de 

entrevistas que ilustram e relatam os discursos e opiniões dos entrevistados, 

seguindo-se freqüentemente das interpretações do entrevistador, no intuito de 

mostrar como ocorreu a cena de pesquisa.  

Com os dados dos questionários estruturados, operou-se a somatória das 

respostas de cada questão e dividiu-se pelo número de respondentes para a 

obtenção da média ponderada das respostas. 

A partir da média ponderada das respostas, buscou-se avaliar os 

diferentes grupos e determinados entrevistados, tendo em vista suas atitudes e 

opiniões mais ou menos favoráveis aos instrumentos de gestão do saber tradicional, 

os usos desse saber e sua própria definição, bem como sua percepção sobre a 

corrida pelo saber tradicional.  

Na análise dos dados do questionário estruturado, não se buscou situar 
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os entrevistados e os grupos em termos absolutos. A idéia principal é verificar 

semelhanças e idiossincrasias nos perfis dos respondentes para, em seguida, 

buscar, junto às informações colhidas pelo questionário aberto, um maior 

entendimento das diferenças semânticas, conceituais nos dados colhidos. Portanto, 

buscou-se com a análise desses dados, reforçar e validar informações coletadas 

com os questionários semi-estruturados.  

Já a restrição da análise desses dados às médias das respostas obtidas, 

deveu-se ao tamanho relativamente pequeno da amostra estudada, que inviabilizou 

o emprego de análises estatísticas avançadas. 

Em se fazendo uso de médias ponderadas para se analisar os dados, é 

importante ressaltar que, durante a análise, quando determinada resposta 

apresentou valores extremos ou muito díspares entre os respondentes, buscou-se 

estabelecer uma comparação com os dados do questionário aberto, de maneira a se 

evitar a inclusão de possíveis erros de preenchimento na análise de dados. 

Também se buscou avaliar as respostas em relação às outras variáveis 

tais como escolaridade, faixa etária e gênero dos entrevistados. 

Para facilitar a análise de dados do questionário estruturado, criaram-se 

três categorias a priori, para agrupar os entrevistados.  

A primeira categoria, “1”, reúne os dados dos entrevistados que fazem 

parte do CGEN como convidados permanentes e, portanto, possuem apenas voz 

naquele conselho. Foram 3 entrevistas realizadas nessa categoria, sendo que 

destas, 1 questionário foi respondido incompletamente. 

A segunda categoria, “2”, reúne os respondentes que fazem parte do 

CGEN como conselheiros e, portanto possuem voz e voto naquele conselho. Foram 

16 entrevistas realizadas nessa categoria, sendo que 3 questionários foram 

respondidos incompletamente. 

A terceira categoria, “3” agregou os entrevistados do estudo de caso, cabe 

declarar que estes não possuem participação direta nas discussões do CGEN. 

Realizaram 7 entrevistas nessa categoria, sendo que 2 questionários foram 

respondidos incompletamente.   

O percentual total de participantes que respondeu a todas as perguntas 

foi de 76,92%. Já entre os 23,08% restantes que não responderam ao questionário 

completamente, cabe afirmar que todos responderam pelo menos a metade das 

questões apresentadas. 
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A ocorrência de questionários incompletos atribuiu-se principalmente ao 

seu elevado número de questões (117). Alguns entrevistados alegaram falta de 

tempo para responder a todas as perguntas. Além disso, cabe ressaltar que a 

extensão e complexidade do questionário estruturado inviabilizaram a sua aplicação 

junto a algumas lideranças de populações tradicionais entrevistadas. 

Conclui-se declarando que este trabalho irá se respaldar em uma 

perspectiva de construir uma relação metodológica que encerre o objeto de pesquisa 

como um sujeito histórico e socialmente atuante, e o “sujeito empírico como um 

portador de uma cultura que lhe dita os hábitos, as maneiras de proceder, as normas 

a seguir, as preferências, etc.. De uma linguagem que lhe estrutura o pensamento”. 

(LIMOEIRO, 1976, p. 67). 
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3 A ZONA DE CONTATO CONHECIMENTO CIENTÍFICO X SABER TRADICIONAL 

 

 

A gestão do acesso e uso do saber tradicional para geração de novos 

produtos através da bioprospecção foi apresentada como o tema principal desse 

estudo no capítulo 1. Já este capítulo iniciar-se-á apresentando o contexto no qual 

essa tese se insere. Partir-se-á da discussão sobre a relevância da distinção entre 

conhecimento científico e saber tradicional, explicando-se em quais níveis poder-se-

á considerar válida essa distinção, tendo em vista os objetivos desse trabalho.   

Adiante se procurará um maior aprofundamento na discussão teórica 

sobre o saber tradicional, a partir da evolução do debate entre antropólogos até a 

sua controversa repercussão e adoção junto às agências de desenvolvimento 

internacionais, algumas ONGs e os movimentos sociais.  

Apresentar-se-á a definição de populações tradicionais e povos indígenas 

a ser empregada neste estudo e, de maneira adicional, se procurarão aclarar e 

desmistificar alguns vieses que voltaram a rondar o seu debate, tais como visões 

preconceituosas e ingênuas que atribuem aos povos indígenas o comportamento de 

“bons selvagens” ou de conduta essencialmente preservacionista, entre outros. 

Em seguida, discutir-se-á, em termos históricos, a trajetória da coleta de 

germoplasma e saber tradicional partindo-se do contexto do capitalismo mercantil, 

passando pelo caso da seringueira (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) até a discussão 

atual da literatura relevante sobre bioprospecção, que emergiu em grande parte, 

nesta última década.  

Essa contextualização é conduzida com o intuito de se apresentar as 

condições históricas necessárias para o entendimento do quadro atual em que esta 

pesquisa se insere. Espera-se que o exame dessas situações históricas possa servir 

como um elo sólido para a análise da presente prática da bioprospecção, e da 

gestão do saber tradicional.   

Em seguida, já dentro do contexto contemporâneo da gestão do saber 

tradicional, debate-se a existência de uma corrida pelo saber tradicional para 

identificar alguns fatores subjacentes à atual intensificação da bioprospecção, 
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incluindo-se o desenvolvimento recente de tecnologias para se buscar componentes 

químicos de origem natural e o aumento da perda de saber tradicional, em virtude do 

desaparecimento de alguns de seus detentores.   

Conclui-se este capítulo apresentando a discussão sobre as diferentes 

conceitualizações de bioprospecção e biopirataria. Um campo de debate cada vez 

mais polarizado e que tem trazido repercussões negativas para a proteção do saber 

tradicional.  

 

 

3.1 O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E O SABER TRADICIONAL, ATÉ QUE                                                                          

PONTO UMA  DISTINÇÃO ÚTIL? 

 

Neste trabalho, a idéia de zona de contato entre conhecimento científico e 

saber tradicional pode ser entendida como uma metáfora da fronteira entre dois 

modos distintos de se gerar conhecimento sobre o mundo e seu impacto junto à 

implementação de mecanismos de proteção do saber tradicional. 

Para Santos (2005), ela representaria a dimensão epistemológica 

crescentemente importante do conflito Norte-Sul. A partir do acesso desigual à 

informação e da crescente mercantilização do saber tradicional, a rivalidade entre 

essas formas de se conhecer estaria gerando novas formas de se responder e 

resistir à exclusão gerada pela globalização neoliberal, principalmente, no âmbito 

dos movimentos sociais. Para ele, 

 
[...] a idéia é de que esta forma de globalização, apesar de hegemônica, não 
é a única, e tem vindo, de fato, a ser crescentemente confrontada por uma 
outra forma de globalização, uma globalização alternativa, contra-
hegemônica, constituída pelo conjunto de iniciativas, movimentos e 
organizações que, através de vínculos, redes e alianças locais-globais, 
lutam contra a globalização neoliberal, mobilizados pela aspiração de um 
mundo melhor, mais justo e pacífico que julgam possível e a que sentem ter 
direito. (SANTOS, 2005 p.13). 
 

Segundo ainda o referido autor, a origem dessa zona de contato entre 

conhecimento científico e saber tradicional, esteve historicamente ligada aos 

debates epistemológicos do século XVII na Europa, que vieram a desencadear 

posteriormente, na transformação da ciência como a única forma de conhecimento 

válido. 

Para isso teriam contribuído não só razões epistemológicas, mas também 
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fatores econômicos e políticos. Como explica Santos (2005, p. 21):  

 

[...] o argumento em favor de privilegiar uma forma de conhecimento que se 
traduzia facilmente em desenvolvimento tecnológico teve de confrontar-se 
com outros argumentos em favor de formas de conhecimento que 
privilegiavam a busca do bem e da felicidade ou a continuidade entre sujeito 
e objeto, entre natureza e cultura, entre homens e mulheres e entre os 
seres humanos e todas as outras criaturas. A vitória do primeiro argumento 
explicou-se em parte pela crescente ascendência e das potencialidades de 
transformação social sem precedentes que trazia no seu bojo. 
 

Nesse marco, o conhecimento científico teria alcançado não só o mérito 

de definir o que é ciência, mas também o que é conhecimento válido, ao gerar um 

processo de destruição de conhecimentos alternativos que acarreta na liquidação ou 

a subalternização dos grupos sociais cujas práticas se assentavam em tais 

conhecimentos. Esse “epistemicídio” teria ocorrido principalmente em países da 

periferia capitalista, ou do chamado “Sul” sociológico, como um efeito secundário, 

mas persistente, do processo de colonialismo europeu.  

Outros autores levantam a mesma crítica ao papel da ciência, a partir da 

desconstrução da narrativa histórica da hegemonia ocidental. Para Blaut (2000), os 

próprios argumentos e teorias que buscariam descrever a ascensão da Europa à 

hegemonia mundial refletem esse viés,  ao atribuir falsamente aos europeus 

superioridade e prioridade históricas sobre todos os demais povos. 

Com o desenvolvimento de narrativas que unem idéias sobre a pretensa 

superioridade da religião,“raça”, meio ambiente e cultura europeus, autores dos mais 

distintos matizes ideológicos, tais como Robert Brenner, David Landes e Lynn White 

Jr., ajudaram a forjar a corrente do difusionismo eurocêntrico que veio a contribuir 

para a legitimação científica do fato da sociedade européia ter sobrepujado em 

poder e riqueza às demais sociedades do globo a partir de 1500.   

Para Santos (2005, p.23), este processo e seus reflexos epistemológicos 

seriam insustentáveis dado que:  

 

[...] não é justificável que a determinação global do que são os problemas 
relevantes para o conhecimento em função dos interesses e prioridades 
definidos nos países do Norte, nem a orientação prioritária do investimento 
na ciência e tecnologia em função desses problemas. É insustentável a 
situação de que, por exemplo, as ciências sociais continuarem a descrever 
e interpretar o mundo em função de teorias, de categorias e de 
metodologias desenvolvidas para lidar com as sociedades modernas do 
Norte,(...) Não é possível continuar a declarar a irrelevância ou a 
inferioridade dos diferentes modos de conhecimento emergentes das 
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experiências da esmagadora maioria da população mundial, que vive, 
precisamente, no Sul.  

No entanto, apesar de se concordar com a existência e a importância 

analítica da divisão entre o Sul e o Norte sociológicos não é no nível das 

metanarrativas, da prática científica como um todo, ou das implicações de uma 

possível ruptura epistemológica no atual paradigma científico decorrente da pressão 

dos movimentos sociais, que se pretende discutir o conceito de a zona de contato 

nesta seção. Cabe aqui empregar esse conceito em nível mais restrito, conforme 

segue: 

 

Com o uso do termo “contato” a intenção é trazer à luz as dimensões 
interativas, improvisadas dos encontros coloniais tão facilmente ignoradas e 
suprimidas dos relatos difusionistas da conquista e dominação. Uma 
perspectiva de contato enfatiza como os sujeitos se constituem em e pela 
sua relação entre si. Ela trata a relação entre colonizados e colonizadores 
não nos termos das suas diferenças e separação, mas sim nos termos de 
sua co-presença, interação, práticas e compreensões mútuas, e 
freqüentemente, dentro de relações de poder radicalmente diferentes. 
(PRATT, 1992 apud WARREN, 2001, p.22). 

 

As implicações da zona de contato entre conhecimento científico e saber 

tradicional no exercício do poder, especialmente em seu aspecto relacional, 

remetem claramente ao trabalho de Foucault, uma vez que o poder não é entendido 

apenas como um dado de relações institucionais ou de autoridade abstratas, mas 

sim como resultado de interações, negociações e acomodações nas lutas e 

contingências diárias que constituem a vida social. O papel do poder na zona de 

contato seria amplo e difuso, e o conflito entre diferentes formas de conhecer e de se 

apropriar seria, freqüentemente, o reflexo de posições distintas nos grupos e 

hierarquias sociais.   

Isso é relevante porque, para Foucault (1984), o critério que define o que 

é poder, remonta ao exercício de discernimento e arbitrariedade sobre o que deve 

ser excluído e a quem deveria ser designado e qualificado para saber. Tais 

exercícios envolveriam atos de poder.  

Nesta idéia de zona de contato, o exercício do poder encontraria na 

normalização de definições essencialistas de “propriedade” e “conhecimento”, 

instituições públicas que racionalizariam e legitimariam os modos dominantes de se 

apropriar e conhecer. 

Essa normalização seria uma maneira de se racionalizar, organizar e 

homogeneizar a sociedade de acordo com os interesses do Estado, integrando a 
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sociedade ao sistema econômico. As tecnologias ou técnicas normalizantes seriam 

aquelas que estabelecessem uma definição comum de objetivos e procedimentos, 

ou que, ao menos concordassem sobre os exemplos de como se deve organizar 

certos domínios da atividade humana. (DREYFUS e RABINOW, 1983). Elas definem 

o que é normal e o que estaria fora de sua definição como comportamento a ser 

normalizado. Obviamente, não haveria uma validade intrínseca sobre aquilo que é 

considerado uma sociedade “normal”. Entretanto, ela seria uma atividade totalizante 

na qual os membros dominantes das redes do Estado e do governo normalizariam 

desigualdades através de práticas discursivas, com o efeito de controlar e disciplinar, 

além de excluir e dominar. 

O discurso aqui seria uma ligação e um instrumento do poder com as 

formas de se conhecer. Assim, o discurso não seria apenas uma forma de exprimir 

pensamentos, representações, imagens e temas, mas sim uma determinada prática 

que obedeceria às regras pré-determinadas. 

Todo o discurso falado e escrito seria então regulado pelo mundo, seu 

contexto histórico e seu modo de produção, organização e validação criariam as 

regras para a emersão da forma de conhecer dominante. Portanto, a linguagem e as 

regras implícitas que governam o seu uso, seriam instrumentos chave de poder. 

(FOUCAULT, 1984).  

O debate sobre o discurso em Foucault também se alinha com a recente 

discussão da corrente sociotécnica de Bruno Latour e Michel Callon, que enfatiza os 

aspectos sociais da produção do conhecimento científico. Nesse contexto, a ciência, 

como um sistema de conhecimento, seria gerada, estabilizada e afirmada como um 

processo social de criação de “caixas pretas” no qual o trabalho técnico e científico 

se tornaria invisível devido ao seu próprio sucesso. (LATOUR 1999). Assim, o 

conhecimento seria transformado em um “fato” que não aceitaria considerações ou 

maiores questionamentos. 

Neste processo, uma vez tendo estabelecido o sistema operacional ou os 

argumentos envolvidos no debate em questão, seria necessário apenas focar no 

funcionamento eficiente da “caixa-preta”, mantendo a sua provisão de insumos para 

se obter os resultados, não havendo necessidade de se preocupar com a sua 

complexidade interna. Paradoxalmente, quanto mais a ciência for bem-sucedida ao 

resolver os problemas cotidianos, mais opaca e obscura ela se tornaria. (LATOUR e 

WOOLGAR, 1979; LATOUR, 1999). 
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A contribuição dessa perspectiva para este trabalho seria a sua ênfase 

nos aspectos culturais e na historicidade da própria ciência, evitando-se tomá-la 

como um bloco estanque e a-cultural. Afinal, a vida dos cientistas não se resume ao 

seu trabalho profissional e a própria ciência apóia-se no mundo da vida, que é pré-

científico. 

Sem dúvida, a idéia de zona de contato também nos remete à existência 

de uma oclusão, um silêncio que se faz presente, principalmente por parte dos 

cientistas que tendem a negar o diálogo com formas de saber não-científicas.  

Acredita-se que a conjunção dessa perspectiva com a de Foucault nos 

permite partir de uma idéia de zona de contato em que a rivalidade de saberes se 

dá, principalmente no plano político-institucional e no exercício do seu poder, seja no 

estabelecimento da agenda de discussões ou através das próprias práticas de 

gestão do saber tradicional. 

No nível da gestão estatal, essa zona de contato tenderia para a 

normalização de um conhecimento particular e para a sua regulação a partir de 

técnicas administradas pelo Estado e suas instituições. Por outro lado, estas 

técnicas possibilitariam uma deslegitimação de formas de se conhecer e se apropriar 

de populações tradicionais e povos indígenas. 

Os reflexos dessa zona de contato entre diferentes formas de se conhecer 

expressam-se, muitas vezes, através de concepções dogmáticas de 

desenvolvimento junto às populações tradicionais que freqüentemente têm negado o 

direito aos seus recursos e à autodeterminação. 

Por isso acredita-se que a interface entre conhecimento científico e saber 

tradicional é uma boa interface para a discussão e a reflexão de diferentes modelos 

de desenvolvimento, bem como de suas premissas, no sentido de se construir uma 

discussão teórica que oriente uma análise da atuação estatal para a gestão do saber 

tradicional. 

No CGEN, os temas são discutidos, compreendidos, as decisões são 

tomadas de acordo com sua “verdade” científica, ou seja: tecnocraticamente. Nesse 

sentido, ele estaria visando sempre à criação de mecanismos padronizados e 

comprovados cientificamente para operacionalização “eficaz” da gestão do saber 

tradicional, mesmo que isso acarrete a marginalização de outras maneiras de se 

apropriar e de conhecer, que não são reconhecidas por esse atual marco jurídico-

científico. 
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Nesse quadro, a diferença crítica da dicotomia entre conhecimento 

científico e saber tradicional tem sido ignorada. De acordo com Agrawal (1999, 

p.178), faz-se necessária não apenas consideração dos pontos em que diferentes 

formas de conhecimento se ligam a pontos de poder, mas também as maneiras em 

que vislumbramos a aplicação do saber tradicional, ou seja, os modos com que 

vemos a necessidade do saber tradicional para o desenvolvimento. 

 

Nós precisamos pensar como a relação entre saber tradicional e 
desenvolvimento leva seus defensores a uma série de práticas que tende a 
convertê-lo em um instrumento do progresso científico. (...) No exato 
momento em que prova-se a utilidade do saber tradicional para o 
desenvolvimento através da aplicação científica, ironicamente, ele tem as 
suas características tidas como tradicionais suprimidas. 

 

Isso é relevante também porque a própria Etnobiologia e Etnoecologia 

que contribuíram muito no passado recente para a compreensão dessa zona de 

contato, vêm sofrendo com acusações de biopirataria e com os seus conflitos 

resultantes. (MOONEY, 1993; BRUSH, 2001). 

É nesse sentido que Agrawal (1999) reconhece que não existe um 

caminho simples ou um critério universal que permita separar o saber tradicional do 

conhecimento científico, mas um esboço de uma distinção, apresentado de modo 

preliminar, que poderia apontar alguns dos riscos que acompanham os esforços de 

se trazer à luz o saber e não as pessoas ou o seu contexto social e político. 

Isso seria importante “se o saber tradicional e nossas pesquisas 

servissem para os interesses dos pobres e marginalizados e trouxessem à luz as 

instituições e práticas mantidas por diferentes formas de conhecimento”. 

(AGRAWAL,1999, p.178). 

A crítica que o autor busca desenvolver parte da denúncia da lógica 

instrumental que modifica os esforços de conservação em nome do saber 

tradicional, tal como a idéia de conservação ex situ, em que apenas aquelas formas 

de saber potencialmente relevantes para o desenvolvimento seriam objeto de 

atenção e proteção. Já outros saberes, precisamente porque são irrelevantes para o 

desenvolvimento, poderiam ser perdidos. (AGRAWAL, 1999).  

Essa crítica também busca responder a dois outros argumentos. Em 

primeiro lugar, aos argumentos de que uma vez que o valor do saber tradicional 

mostrasse-se óbvio, ele automaticamente geraria a atração de recursos e poder para 
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as populações tradicionais e povos indígenas. Em segundo lugar, a idéia de que o 

saber tradicional “útil” e aplicável em termos científicos e de mercado poderia ser 

separado das outras demais formas de saber e de viver, com as quais o saber 

tradicional coexiste.  

Essa identificação e separação levariam a uma “particularização” do saber 

tradicional, o que implicaria no teste e validação desse saber com critérios 

cientificamente apropriados. Uma vez tendo abstraído e particularizado precisar-se-

ia catalogar, arquivar e difundir esse saber. Para Agrawal (1999, p.179), este 

processo pode ser chamado de “generalização”. 

 
Apenas quando um elemento particular do saber tradicional é passível de 
ser generalizado é que ele poderia ser realmente útil para a geração de 
estratégias de desenvolvimento. Se ele for aplicável apenas para um 
indivíduo e contexto particulares, o saber prescindiria de estudos científicos.  

 

Juntos, os três processos de: particularização, validação e generalização, 

seriam as etapas que descreveriam a “cientifização”. O processo no qual a aplicação 

desses critérios e práticas junto ao saber tradicional seguiria uma relação particular 

de poder, utilidade e verdade, resultando em um quadro no qual apenas o saber 

tradicional, tido como útil, torna-se passível de proteção. 

De acordo com Crewe e Harrison (1998), o saber tradicional que não 

pode ser prontamente abstraído e empregado, tem sido visto até como uma “barreira 

cultural” a ser vencida pelas agências de desenvolvimento. Nesse quadro, as 

“barreiras culturais” seriam verdadeiras antíteses da racionalidade moderna e, 

freqüentemente, se constituiriam a explicação de algumas das supostas falhas na 

aplicação de projetos de desenvolvimento.   

Mesmo ao considerar-se o saber tradicional tido como cientificamente 

relevante, não haveria razões ou evidências de que o processo de “cientifização” 

promoveria aqueles que têm o seu saber abstraído e arquivado.  

A lógica instrumental que converte o saber tradicional em científico pode 

criar uma percepção de que compensa proteger o saber tradicional. No entanto, para 

Agrawal (1999), tal percepção teria implicações negligenciáveis para a modificação 

das relações de poder que prevalecem entre os grupos sociais envolvidos. Nesse 

sentido, pode-se afirmar que os esforços para “cientificizar” o saber tradicional são 

duplamente inadequados: em primeiro lugar, por criar os meios e as condições que 
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possibilitam a apropriação de saber tradicional por parte de grupos mais poderosos, 

além de não direcionar recursos para consecução de processos políticos mais vitais, 

tal como a de modificar as atuais relações de poder entre os envolvidos. 

Esse argumento aponta para o fato de que se partindo da declaração da 

importância do saber tradicional para o desenvolvimento há uma grande dificuldade 

de se escapar de uma lógica particular da ciência e do desenvolvimento.  

 

Sem uma atenção explícita e contínua sobre a maneira como o poder 
estrutura as formas de conhecimento, permanecerá impossível alcançar o 
objetivo de se trabalhar em prol dos interesses de povos indígenas e outras 
populações marginalizadas. (AGRAWAL, 1999, p.180). 

 

O que está implícito nessa afirmação é que as pressões da modernização 

e da homogeneização cultural precipitariam a substituição do saber tradicional por 

outros trazidos de fora, entre os quais o conhecimento científico.  

Nesse sentido, o desequilíbrio de poder entre as populações tradicionais 

e outras partes interessadas, seja na  preservação ambiental ou na extração de 

recursos, é a maior ameaça não apenas para a integração desses modos de se 

conhecer, mas, principalmente, para a manutenção e desenvolvimento continuado 

dos sistemas de conhecimento das populações tradicionais para uma compreensão 

mais aprofundada de sua natureza e apreciação de seu valor. (MAFFI, 2004). 

Em resumo, Maffi (2004) ressalta que o foco de Agrawal (1999) trata da 

distinção entre o saber tradicional e conhecimento científico nos seguintes níveis: o 

substantivo, que trata das diferenças das características intrínsecas aos dois modos 

de se conhecer, o epistemológico e metodológico, uma vez que os dois meios 

empregariam formas distintas de se investigar a realidade; o contextual, uma vez 

que a geração do saber tradicional estaria mais profundamente enraizada em seu 

meio ambiente. 

Para Maffi (2004), o aspecto substantivo estaria relacionado ao fato de 

Agrawal (1999) contestar a idéia de que o saber tradicional está ligado apenas às 

necessidades imediatas das populações tradicionais, enquanto que o conhecimento 

científico estaria focado apenas na construção de explicações gerais. Já no plano 

epistemológico e metodológico, ele rejeitaria uma diferenciação de que a ciência é 

aberta, sistemática, objetiva, analítica e avança sistematicamente sobre conclusões 

anteriores, enquanto que o saber tradicional seria fechado, não sistematizado, e 
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holístico, sem um marco conceitual geral e que avança apenas na base de 

experiências e não também através de uma lógica dedutiva. 

Ainda de acordo com Maffi (2004), em nível contextual, o autor também 

contestaria o fato de que apenas o saber tradicional estaria imbricado em um 

contexto social específico.    

Acredita-se que este argumento de Agrawal (1999) continua válido e 

atual, uma vez que o uso e aplicação do conceito saber tradicional tem tido ampla 

difusão entre agências de desenvolvimento internacionais e ONGs. Adoção esta que 

tem tido efeitos espúrios tanto para o debate do saber tradicional na academia 

quanto pela aplicação de uma conceituação vaga e irrestrita de saber tradicional 

pelas agências de desenvolvimento. (ELLEN e HARRIS, 2000). 

A necessidade de um maior aprofundamento no estudo da interface entre 

os sistemas de conhecimento etnobiológicos e o desenvolvimento também se 

identifica com a linha de trabalho proposta por Posey (1999; 2000; 2001), para quem 

haveria um elo inextrincável entre natureza e cultura que precisaria ser melhor 

estudado, para que países ricos em biodiversidade possam buscar um modelo de 

desenvolvimento que supere a armadilha da cientifização do saber tradicional. 

Tendo isso em vista, conclui-se declarando que a documentação do saber 

tradicional deveria ser usada como elemento de uma estratégia mais ampla, que 

possa incluir pressão política, o direcionamento de recursos para processos mais 

independentes de tomada de decisão, mobilização e organização dos povos 

indígenas e populações tradicionais, além do próprio questionamento da ciência. 

(AGRAWAL, 1999). 

Com o breve recorte tratado acima, buscou-se ressaltar a importância de 

uma abordagem mais crítica e aprofundada para o exame da interface entre o saber 

tradicional e o conhecimento científico, tendo em vista as suas implicações para o 

desenvolvimento. 

Procurou-se evitar tratar essa dicotomia a partir de uma oposição absoluta 

do saber tradicional frente à modernidade uma vez que o próprio conhecimento 

científico partiu do saber tradicional e continua absorvendo suas influências em um 

processo contínuo, permeável e de mão dupla, em que as diferenças surgem mais 

como uma questão de grau do que de qualidade. 

O que se buscou debater não foi uma análise histórica do conhecimento 

científico ou mesmo de sistemas de saber tradicional como um todo. Também se 
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evitou debater as interações e influências recíprocas sobre a natureza intrincada da 

relação entre conhecimento científico e saber tradicional. Debate esse tratado 

exaustivamente por autores como Lévi-Strauss (1963) e Bronowski (1981) cuja  

repercussão foi amplamente acompanhada entre acadêmicos. 

Entretanto, acredita-se que a análise da dicotomia saber tradicional e 

conhecimento científico seja analiticamente útil ao delineamento de uma análise 

crítica da gestão do saber tradicional. É nesse sentido que se pretende tratar ainda 

neste capítulo um breve histórico da coleta de germoplasma pelos jardins botânicos 

dos países do Norte, bem como a recente dinâmica da bioprospecção através da 

discussão da corrida pelo saber tradicional. Antes, porém, buscar-se-á um maior 

aprofundamento sobre o debate das definições de saber tradicional, populações 

tradicionais e povos indígenas na academia. 

 

 

3.2 POPULAÇÕES TRADICIONAIS E SABER TRADICIONAL – DELINEANDO OS   

CONCEITOS 

 

Sabe-se que desde E. Durkheim e F. Töennies, as ciências sociais vêm 

tentando classificar as coletividades humanas seguindo os mais diversos critérios. 

No caso das chamadas populações tradicionais não é diferente, e apesar do esforço 

de diversos autores, existe certa dificuldade em encontrar definições livres de 

ambigüidades teóricas ou com ampla aceitação pelos cientistas. 

Segundo Diegues (2000, p.16), há um consenso no Brasil sobre o uso do 

termo “população indígena” significando “etnia”, ou seja, são povos que guardam 

uma continuidade histórica e cultural desde antes da chegada dos europeus na 

América. Desse modo, haveria uma distinção clara entre os povos indígenas através 

da sua distinção sociocultural, histórica e identitária face à sociedade envolvente. 

O mesmo autor (2000, p.17) ainda remarca que, em organizações 

internacionais de cooperação, existe alguma confusão a respeito do significado dos 

termos “populações nativas”, “tribais”, “indígenas” e “tradicionais”. De maneira que, o 

termo “indigenous”, para algumas dessas organizações, costuma ter um significado 

mais amplo que “indígenas” no sentido étnico e tribal, englobando também 

comunidades que vivem em áreas geográficas delimitadas. Na academia, esse tipo 

de organização social tem sido objeto de diferentes enfoques. Na perspectiva 
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marxista, por exemplo, as culturas tradicionais estão associadas aos modos de 

produção pré-capitalistas, e que, de modo geral, seriam elementos das ditas 

sociedades igualitárias, escravagistas, despóticas e feudais. Já com o capitalismo, o 

ateliê industrial engendra uma nova dinâmica de organização social que reflete uma 

subordinação dos ciclos naturais e da capacidade de trabalho a uma lógica de 

reprodução e acumulação do capital.  

Desse modo, pode-se constatar que a distinção essencial da sociedade 

capitalista com as sociedades tradicionais é que a capacidade de trabalho, ou labor 

power, ainda não se transformou em mercadoria, apesar de que, em certos casos, já 

exista alguma dependência dessas sociedades em relação ao mercado capitalista.  

Já em outras abordagens teóricas, esse tema é abordado seja como 

sociedades “camponesas”, tratadas como elemento formador de “sociedades 

parciais”, seja como a partir da relação dessas sociedades com o meio que as 

envolve, distinguindo os chamados “povos dos ecossistemas” dos “povos da 

biosfera”. (DIEGUES, 2000). 

Neste sentido, os povos dos ecossistemas seriam aqueles que se 

estabelecem em simbiose com os ecossistemas e conseguem viver, por longo 

tempo, mediante o uso sustentado dos recursos naturais de um ecossistema ou de 

ecossistemas contíguo. Já os povos da biosfera seriam as sociedades ligadas a uma 

economia global de alto consumo e de transformação da natureza, causando grande 

impacto e desperdício de recursos naturais, no entanto, ressalta-se que esta 

classificação é simplificadora, e que, na verdade, o que se verifica é um 

continuidade entre uma categoria e outra.  

De modo complementar, pode-se afirmar que o equilíbrio entre as 

populações humanas e o meio ambiente não é mantido por decisões conscientes, 

mas por um conjunto complexo de padrões de comportamento, fortemente marcados 

por valores éticos, religiosos e por pressão social. (McNEELY, 1989). 

Para Diegues (2000, p.18),  
 

[...] essas sociedades desenvolveram formas particulares de manejo dos 
recursos naturais que não visam diretamente ao lucro, mas à reprodução 
cultural e social como também percepções e representações em relação ao 
mundo natural marcadas pela idéia da associação dessas populações com a 
natureza e da dependência de seus ciclos. 
 

Assim, pode-se afirmar que as sociedades tradicionais caracterizam-se 

pelo(a): 
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- dependência, e freqüentemente, por uma relação de simbiose entre a 

natureza, os ciclos naturais e os recursos naturais renováveis com os quais constrói 

um modo de vida; 

- conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos, o que se 

reflete na elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais. Esse 

conhecimento é transferido por oralidade de geração a geração; 

- noção de território, ou espaço, onde o grupo social se reproduz 

econômica e socialmente; 

- moradia e ocupação desse território por várias gerações, ainda que 

alguns membros individuais possam ter se deslocado para centros urbanos e voltado 

para terra de seus antepassados; 

- importância das atividades de subsistência, ainda que a produção de 

mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvida, implicando em uma relação 

com o mercado; 

- reduzida acumulação de capital; 

- importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às 

relações de parentesco ou compadrio para o exercício das atividades econômicas, 

sociais e culturais; 

- importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, à pesca 

e atividades extrativistas; 

- simplicidade, e pela relativa “criatividade” das tecnologias utilizadas, de 

impacto limitado sobre o meio ambiente. Há uma reduzida divisão técnica e social do 

trabalho, sobressaindo o artesanal, cujo produtor (e sua família) domina o processo 

de trabalho até o produto final; 

- poder político relativamente fraco; 

- auto-identificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma 

cultura distinta das outras. (DIEGUES, 2000, p.22). 

 

Assim, neste trabalho, parte-se da noção de sociedades tradicionais como 

“grupos humanos culturalmente diferenciados que historicamente reproduzem seu 

modo de vida, de forma mais ou menos isolada, com base em modos de cooperação 

social e formas específicas de relacionamento com a natureza. Esta noção se refere 

tanto a povos indígenas quanto a segmentos da população nacional que 

desenvolveram modos particulares de existência, adaptados a nichos ecológicos 
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específicos”. (DIEGUES, 2000, p.22). 

Essa mesma definição, já aprimorada, foi usada para embasar a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

que foi recentemente estabelecida pelo Decreto n°6.040 de 7 de fevereiro de 2007. 

Neste decreto define-se  

 

[...] como povos e comunidades tradicionais grupos culturalmente 
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 
próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 
gerados e transmitidos pela tradição. (BRASIL, 2007, p.1). 

 

Apesar de creditar uma razoável suficiência descritiva à definição acima, 

entende-se que a substituição da designação “sociedades” por “populações” seja 

particularmente esclarecedora, pois nos remete mais diretamente à imbricação dos 

aspectos ecológicos e territoriais característicos desses grupos sociais, além de 

escapar da imagem, um tanto abstrata e genérica, que o uso do termo “sociedades” 

pode conduzir. (HARDESTY, 1976). 

Além disso, como ressalta Alcorn (1994, p.9), a designação “sociedades” 

é limitada por não ressaltar as reivindicações de autodeterminação, posse de terra e 

direitos difusos desses grupos humanos. Para solucionar esse equívoco, a autora 

propõe o uso da denominação “povos”. 

Contudo, para os fins desse trabalho, admitir isso sem contestação, 

remete-nos a outro problema, que é o fato de que nem todos os grupos sociais em 

questão nesse estudo se configuram como “povos”, afinal, em sentido estrito, 

somente os agrupamentos indígenas poderiam ser denominados assim no Brasil. 

Tendo isso posto, afirma-se que para os propósitos desse estudo, ao se 

referir aos agrupamentos tradicionais de origem indígena, usar-se-á as 

denominações povos indígenas, ou, povos nativos, baseando-se sua distinção da 

sociedade envolvente a partir da sua auto-identificação ou como afirma Ribeiro 

(1957, p.32) “índio é todo indivíduo reconhecido como membro por uma comunidade 

de origem pré-colombiana que se identifica como etnicamente diversa da nacional e 

é considerada indígena pela população brasileira com que está em contato”. 

Já com relação aos demais agrupamentos humanos tradicionais, 

pretende-se empregar a denominação populações tradicionais, seguindo a mesma 
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caracterização do conceito de sociedades tradicionais, (DIEGUES, 2000, p.22; 

BRASIL, 2007, p.1) citados acima. 

Cabe aqui também a ressalva de que o uso do termo tradição na definição 

dessas populações não busca restringir exclusivamente essa característica entre as 

comunidades estudadas, já que, a rigor, todas as culturas e sociedades possuem 

“tradição”. Nesse sentido, citam-se como exemplos de populações tradicionais as 

comunidades caiçaras, quilombolas, sertanejos, ribeirinhos, caipiras, pescadores, 

caboclos, praieiros, povo de santo, etc. 

   

 

3.2.1 Saber tradicional - um campo de batalha conceitual 

 

Afinal, o que é saber tradicional? Quais suas principais características e 

relevância? Porque é importante e como as diferentes abordagens teóricas informam 

as definições usadas pelo CGEN e pelos demais grupos de interesse envolvidos na 

sua gestão? Quais premissas e agendas estas definições revelam? Teria o conceito 

de saber tradicional se transformado em uma panacéia, uma nova moda entre as 

agências de desenvolvimento? Estaria ele sendo idealizado pelos movimentos 

sociais? Ou ele já teria morrido?   

Após apresentar as definições de populações tradicionais e povos 

indígenas, buscar-se-á discutir nesta seção as principais correntes e abordagens 

sobre o saber tradicional. 

Para Lévi-Strauss (1997, p.40), “poucos povos primitivos adquiriram um 

conhecimento tão completo sobre as propriedades físicas e químicas de seu 

ambiente botânico quanto os índios sul-americanos”. .  

No âmbito das “contribuições indígenas”, o conhecimento das 

propriedades medicinais das plantas é, sem dúvida, uma das suas maiores riquezas, 

afinal, as plantas têm os mais diversos usos pelos índios, tais como: alimento, 

condimento, fonte de sal, na construção de moradias, utensílios domésticos, 

brinquedos, canoas, tecidos, ornamentos, armas e armadilhas para caça, fonte de 

pigmento e fixadores, gomas, sabões, veneno, borracha, etc. (RIBEIRO,1987; 2001).  

Com relação à efetividade dos tratamentos à base de plantas empregados 

pelos indígenas, Martius (1939, p. 233) comenta: “O efeito das compressas de ervas 

frescas que algumas vezes vimos os médicos indígenas empregarem nas úlceras 
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malignas foi tão rápido e eficaz que atingiu as raias do maravilhoso”.  

Na busca da origem do saber indígena relacionado às plantas, o mesmo 

autor ponderou:  

 

[...] nenhum conhecimento seguro explica onde o aborígene brasileiro as 
encontrou, nem quando e como, pela primeira vez as utilizou. (...) Sem 
dúvida, recebeu a orientação essencial pelo sentido da analogia que se 
acha no íntimo da natureza humana. (MARTIUS, 1939, p.286). 

 

Na constituição dessas riquezas culturais, além de comunidades 

tradicionais como ribeirinhos, sertanejos, caiçaras e quilombolas, destacam-se os 

povos indígenas, já que as culturas indígenas, com o elemento mítico do “bugre”, 

matizaram originalmente quase que a totalidade das populações tradicionais 

brasileiras, compondo, juntamente com a cultura africana e européia, a matriz 

fundamental da cultura brasileira. 

Sua contribuição é quase onipresente e se dá em diversas áreas, como 

fábulas e lendas que enriquecem nosso imaginário, nossa toponímia, culinária, 

agricultura, artes utilitária e plástica, tipos de habitação, crenças, crendices, hábitos 

e religiosidades que fazem parte de nosso cotidiano.  

No plano censitário, estima-se que existam, atualmente, mais de 350 mil 

índios espalhados pelo país, empregando 170 línguas nativas diferentes. Também é 

importante ressaltar que, em nosso país, 53 grupos indígenas ainda vivem de modo 

isolado dos não-índios. (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2004).  

Esse quadro atual é bastante distinto daquele encontrado na época pré-

colombiana, afinal já chegaram a existir no Brasil de 350 a 500 línguas faladas e 2 a 

6 milhões de habitantes nativos, divididos em quatro troncos culturais distintos: Tupy, 

Aruak, Karib e Jê. (JECUPÉ,1998, p.30).  

Segundo Denevan (1976, apud CARNEIRO DA CUNHA, 1992), estima-se 

que a população indígena na Amazônia, no Brasil central e na costa nordeste tenha 

chegado a expressivos 6,8 milhões de indivíduos, antes da chegada dos 

portugueses. 

Para Carneiro da Cunha (1992, p.14), “se a população indígena tinha, 

realmente a densidade que hoje se lhe atribui, esvai-se a imagem tradicional 

(aparentemente consolidada no século XIX), de um continente pouco habitado a ser 

ocupado pelos europeus” e é nesse sentido que se pode afirmar que a América não 
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foi descoberta, mas invadida.  

Agora, depois de décadas de políticas indigenistas de cunho 

eminentemente integracionista, em que os índios foram tomados como selvagens 

que deviam ser amansados, a boa notícia é que de maneira contrária ao que 

comumente acredita-se, a população de indígenas, em termos absolutos, está 

crescendo no Brasil. (RIBEIRO, 1962; 1995). Segundo dado do Instituto 

Socioambiental (2004), a população indígena no Brasil já ultrapassaria os 350 mil 

indivíduos. 

Isso não implica em afirmar que ainda não ocorram massacres, como, por 

exemplo, o dos Yanomamis há mais de 15 anos, (AÇÃO PELA CIDADANIA,1990), já 

que tantas outras formas de violência, explícitas ou veladas contra esses povos 

ainda perduram, mas sim, em admitir que, de maneira geral, para Ribeiro (1995, 

p.112) 

 
[...] a evangelização puramente cristianizadora e imperialmente 
europeizadora perdeu o furor etnocida (...) e que o paternalismo da proteção 
oficial do Estado, brutalmente assimilacionista, por doutrina, ou por 
ignorância, deu lugar a uma atitude mais respeitosa diante dos índios. 

 
Nesse sentido, a afirmação dessa imensa riqueza cultural representada 

pelos povos nativos do Brasil se faz necessária, à medida que a própria sociedade 

brasileira ainda não a constatou. Afinal, o próprio vocábulo “índio”, genérico e 

originado de um equívoco, insinua que todos esses povos são iguais, difundindo a 

falsa idéia de que compartilham uma mesma cultura, língua, hábitos etc. (SOUZA 

FILHO, 1999, p.38). 

Até alguns anos atrás, no plano internacional, a discussão da criatividade 

intelectual das populações tradicionais, era conduzida principalmente sob a 

denominação de folclore. Entretanto, devido às criticas que surgiram à época de que 

o termo era um arcaísmo que reproduzia uma visão eurocêntrica, na qual seriam 

consideradas, apenas algumas manifestações culturais, e que não era capaz de 

englobar outros aspectos da herança cultural de populações tradicionais tais como o 

conhecimento é que foi cunhado o termo conhecimento tradicional. (BLAKENEY, 

1999, p.2). 

Atualmente há uma profusão de definições e terminologias: conhecimento 

tradicional, conhecimento local, conhecimento indígena, conhecimento tradicional 

ecológico ou ambiental, entre outros, Como Sillitoe (2004, p.1) comenta “quaisquer 
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que seja o termo empregado, existem objeções”. 

O estudo do saber tradicional é foco da Antropologia desde sua 

concepção como ciência, que tem ganhado maior importância a partir do trabalho de 

Franz Boas e de outros cientistas tais como Emile Durkheim e Marcel Mauss. 

Entretanto, ainda hoje, não há algo como uma Teoria Geral do saber tradicional, mas 

sim um debate vívido das suas características. 

O debate ganhou importância a partir da segunda metade do século XX, 

quando antropólogos como Claude Lévi-Strauss passaram a focar os aspectos 

cognitivos das populações tradicionais, trazendo à tona algumas especificidades do 

saber tradicional.  

A discussão inicial de Lévi-Strauss traz uma abordagem interessante 

sobre como o saber tradicional é estudado atualmente.  

Sua visão é de que o pensamento selvagem, mítico ou ainda o 

pensamento em liberdade, seria construído diretamente a partir dos dados 

percebidos pelos sentidos, indutivamente. Seria uma maneira espontânea e 

coerente de se conhecer o mundo, uma ferramenta teórica embasada em imagens 

concretas. (SEYMOUR-SMITH, 1986). 

Lévi-Strauss criticava análises anteriores que afirmavam que as 

sociedades tradicionais eram ineptas, defendia uma “ciência do concreto” das 

populações tradicionais, que, apesar de distinta do conhecimento científico, seria 

igualmente válida em alguns sentidos. Ele tentou mostrar que não existe uma 

grande diferença entre os modos de se conhecer das culturas ditas primitivas da 

nossa, e que na verdade haveria uma lógica oculta no modo com o qual essas 

culturas criam conhecimento e percebem o mundo. 

Segundo Lévi-Strauss (1963, p.14), para entender como esse modo de se 

conhecer é gerado, faz-se necessário observar que:   

 

[...] cada uma dessas técnicas envolve séculos de observação metódica e 
ativa, de hipóteses testadas em experimentos repetidos infinitamente (...) 
não há dúvida que isso tenha requerido uma atitude genuinamente 
científica, um interesse continuado e cuidadoso e um desejo pelo 
conhecimento em si. 

 

Em seu repto de desenhar uma relação entre a ciência do concreto e a 

ciência “normal”, ele apresenta a idéia de que foi durante a era Neolítica que  

inventaram-se e desenvolveram-se as artes e ofícios primitivos da ciência, tais como 
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a tecelagem, agricultura, domesticação de animais e a cerâmica. Nesse sentido, 

haveria dois modos distintos de pensamento científico: o da ciência moderna, que 

emergiu da cultura grega e uma ciência selvagem, muito mais antiga, cujas origens 

remontam à era Neolítica. Entretanto, esses dois modos de se conhecer não seriam 

o resultado de uma evolução ou de diferenças na maneira como o Homem pensa. 

Com efeito, ela representaria os dois níveis estratégicos nos quais a natureza 

permite ser penetrada pela compreensão científica: o primeiro diretamente adaptado 

à percepção sensorial e o outro independente dela. (WISEMAN, 1997, p.66).   

Lévi-Strauss explica a gênese e a dinâmica do pensamento selvagem a 

partir da metáfora da bricolagem, em seguida, ele compara-a com o conhecimento 

científico através da metáfora do engenheiro. A questão inquietante nesta 

comparação que visa a caracterizar os dois modos de se conhecer subjacentes à 

ciência primitiva e a ciência moderna é que muitas vezes as diferenças se desfazem. 

(WISEMAN, 1997, p.78). 

A metáfora da bricolagem seria uma alusão que uma tenta descrever 

padrões característicos do pensamento mítico. Nesse sentido, o bricoleur estaria 

apto a executar um grande número de tarefas, mas, ao contrário do engenheiro, ele 

não subordinaria cada uma delas à disponibilidade de materiais e ferramentas 

concebidos a propósito de determinado projeto. 

O conjunto de ferramentas e materiais do bricoleur seria definido apenas 

pelo seu uso potencial, uma vez que eles podem vir a se tornar úteis. As partes são 

intercambiáveis e a sua criação seria uma reconstrução contínua. O pensamento 

mítico seria assim, uma forma intelectual de bricolagem. (LÉVI-STRAUSS, 1963). 

Nesta perspectiva, o pensamento mítico seria gerado através da decisão 

de que tudo deve ser levado em consideração, ele expressa-se através de um 

repertório heterogêneo, que por mais extenso que possa parecer, ainda é limitado. 

Entretanto, assim como o engenheiro, o bricoleur está constantemente expandindo 

os limites de seu repertório, direcionando seus esforços em ir além do que já se 

sabe. (WISEMAN, 1997). 

O estoque do bricoleur possuiria significados, e seria agrupado em termos 

de suas relações possíveis, sendo uma dessas, concretizada pela escolha do 

bricoleur. (WISEMAN, 1997). 

O fato distintivo dessa metáfora estaria no seu foco sobre a maneira não-

aleatória com a qual o conhecimento seria gerado pelas populações tradicionais. 
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Para Lévi-Strauss (1963), o bricoleur busca encontrar novas combinações e 

variantes na sua busca pelo significado, seu trabalho seria uma forma de protesto 

contra a aparente falta de sentido do mundo natural. 

À época da publicação de seu trabalho sobre o pensamento selvagem, 

Lévi-Strauss inseriu-se no debate sobre a distinção entre conhecimento científico e o 

pensamento selvagem. 

Nesse contexto, Levi-Bruhl via “o pensamento selvagem como parte de 

um mundo pré-lógico e pré-científico. O pensamento selvagem estaria dominado 

pela afetividade e um sentido de participação mística no mundo”. (WISEMAN, 1997 

p.54). Em contraposição, Lévi-Strauss buscou mostrar que o pensamento selvagem 

possui um sentido e lógica semelhante ao nosso.  

Outra contenda teórica foi travada com Bronislaw Malinowski, para quem 

a geração do saber tradicional teria uma explicação utilitária, segundo a qual as 

plantas seriam conhecidas e nomeadas apenas devido ao seu uso, ou capacidade 

de alimentar os estômagos ruidosos das populações tidas como primitivas. Lévi-

Strauss argumentou, em contrário, que as plantas não são boas apenas para se  

comer mas também para se pensar a partir delas. (WISEMAN, 1997). 

Este último argumento de ordem intelectual, afirma que as pessoas criam 

as suas classificações pelo desejo de conhecer, segundo Levi-Strauss (1963, p.9),  

“não é a sua utilidade prática que gera o conhecimento, mas sim porque, antes de 

tudo, conhece-se as plantas é que elas se tornam úteis ou interessantes”.  

“Não há duvida que tal fato demandou uma atitude genuinamente 

científica, interesse atencioso e continuado e um desejo pelo conhecimento em si”. 

(LÉVI-STRAUSS, 1963, p.14). Além do estômago ruidoso, o homem “primitivo” teria 

uma vontade de conhecer, que não possui outro fim senão a sua própria satisfação, 

um tipo de “instinto para conhecer”. 

Ao lado do viés utilitarista-intelectual do debate sobre o pensamento 

selvagem, considera-se que muitos dos pontos levantados por Lévi-Strauss 

continuam atuais e relevantes. 

Isso talvez seja porque, atualmente, a discussão envolve o saber 

tradicional como a documentação etnográfica das relações das populações, e seus 

estilos de vida continua sendo um dos seus principais da Antropologia. (SILLITOE, 

2004, p.5). 

Já mais recentemente, durante o início da década de 1990, o debate 
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sobre o saber tradicional ganhou um novo momento a partir da sua inclusão no texto 

da CDB. 

De acordo com o PNUMA1 (2001, p.5), o conhecimento tradicional pode 

ser definido como:  

 

[...] um corpo de conhecimento construído por um grupo de pessoas através 
de sua vivência em contato próximo com a natureza por várias gerações. 
Ele inclui um sistema de classificação, um conjunto de observações 
empíricas sobre o ambiente local e um sistema de auto-manejo que governa 
o uso dos recursos.  

De modo complementar, Posey (1997, p.1), afirma que:  

 

[...] o conhecimento indígena não se enquadra em categorias e subdivisões 
precisamente definidas, como as que a Biologia moderna tenta 
artificialmente organizar. Em vez disso, o conhecimento biológico de folk 
vem a ser uma amálgama de plantas animais, caçadas, horticultura, 
espíritos, mitos, cerimônias, ritos, reuniões, energias, cantos e danças.  

 

Desse modo pode-se perceber algumas das características intrínsecas do 

conhecimento tradicional, tais como: ancestralidade, autenticidade e sua 

dinamicidade, ou seja, longe de qualquer idéia de imutabilidade que a palavra 

tradicional pode sugerir erroneamente, ele evolui com o tempo em um processo 

contínuo de mudança, acumulação e uso.  

Esta definição traz à luz a natureza complexa do saber tradicional, seu 

imbricamento na prática social e nas crenças traz um outro problema, pois fica difícil 

imaginar o que não é saber tradicional nesse contexto. 

Para compreender o imbricamento do saber tradicional no estilo de vida 

dessas populações, faz-se necessário antes compreender sua visão de mundo, sua 

subjetividade. Nesse sentido, nota-se que o saber tradicional parte de uma visão de 

mundo holística, onde a natureza, as relações sociais e espirituais são vistas de 

modo interdependente; Jecupé (1998) descreve a percepção holística dessas 

populações como segue: 

 

[...] as tradições ensinam que tudo se desdobra de uma fonte única, 
formando uma trama sagrada de relações e inter-relações, de modo que 
tudo se conecta a tudo. O pulsar de uma estrela na noite é o mesmo do 
coração. Homens, árvores, serras, rios e mares são um corpo, com ações 
interdependentes. Esse conceito só pode ser compreendido através do 
coração, ou seja, da natureza interna de cada um. (JECUPÉ, 1998, p.61). 

 
                                                 
1  Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 
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Geralmente, ao tratar o meio que os cercavam com o mesmo respeito 

com que tratariam seus próprios antepassados, esses povos desenvolveram um 

sistema de conhecimento mais integrado com o meio ambiente no qual o sagrado e 

o secular são inseparáveis. Assim, pode-se afirmar que esse conhecimento do 

ambiente depende não somente da relação entre seres humanos e natureza, mas 

também da relação entre o mundo visível e o invisível, espiritual. 

Apesar de inerentemente multidisciplinar e ser um resultado de paciente 

observação empírica e convívio com o meio natural, o saber tradicional, em seu 

aspecto holístico, é uma fundamentação racional para a prática das populações 

tradicionais assentadas em ambientes naturais, pois é capaz de gerar uma ética de 

preservação para aqueles que seguem seus princípios. 

Ao contrário de uma comunhão, proximidade ou união mística com a 

natureza, a idéia convívio na natureza desses povos tem pouco a ver com a imagem 

rousseauniana do “bom selvagem”. Segundo Pierotti e Wildcat (2000, p.1336): 

 

[...] a principal característica do conhecimento ecológico tradicional é de que 
todas as coisas estão conectadas, o que não é simplesmente um clichê 
romantizado ou uma homilia, mas, ao contrário, é a percepção de que 
nenhum organismo pode existir sem a rede de outras formas de vida ao seu 
redor que torna sua existência possível. Este conceito aproxima-se muito da 
disciplina ocidental Ecologia das Populações, que enfatiza as relações entre 
diferentes espécies e indivíduos, e descreve essas relações empregando a 
metáfora da rede. (...) Portanto apesar da idéia de ciclo, ou círculo, da vida 
ser uma parte integrante das crenças espirituais dos nativos, este não é um 
conceito místico baseado em grandes mistérios, mas o reconhecimento 
prático do fato de que todos os seres vivos estão literalmente conectados 
uns aos outros. 
 

Em decorrência dessa visão de mundo, é importante ressaltar que o 

território dessas comunidades é muito mais que um simples espaço de reprodução 

econômica, mas também o locus das relações sociais, das representações do 

imaginário mitológico e religioso que guiam o saber e o saber fazer dessas 

populações sobre o meio físico em que habitam, ou seja, o espaço físico pode ser 

considerado como parte integrante dessas populações. 

De modo complementar, Pierotti e Wildcat (2000: p.1335) afirmam que “o 

conhecimento ecológico tradicional engloba tanto ciência quanto religião, no sentido 

de que a religião é a representação ritual da comunidade e um instrumento de 

sanção dos códigos morais e éticos”. 
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Faz-se necessário ressaltar que essa codificação do conhecimento 

tradicional pela religião não é inconteste pelas populações ao passar do tempo, 

afinal as crenças tradicionais tiveram e têm um longo período para terem suas 

conseqüências testadas, avaliadas, compartilhadas e modificadas, conforme o caso, 

por sucessivas gerações.    

Ao analisar os estilos de vida de diversas populações tradicionais, Posey 

(1999) chamou essa imbricação de valores culturais – espirituais com o meio 

ambiente de “elo inextrincável”. A partir dessa interface é que se originariam as 

práticas sustentáveis dessas populações, condicionando os chamados “estilos de 

vida tradicionais”, que remarcados pelo padrão dinâmico e sustentável de uso de 

recursos em seu território, poderia ser expresso pelas populações tradicionais 

através dos seguintes valores: 

-  Cooperação; 

- Laços familiares e comunicação entre gerações, incluindo com os 

antepassados; 

-  Preocupação com o bem-estar das gerações futuras;  

- Auto-suficiência em escala local e dependência dos recursos naturais 

disponíveis localmente; 

-  Direitos às terras, territórios e recursos que tendem a ser coletivos, em 

vez de individuais e alienáveis; 

-  Restrições na exploração de recursos e respeito à natureza, 

especialmente pelos lugares sagrados. (POSEY,1999, p.4).   

 

Além desses valores, pode-se acrescentar às demais características do 

conhecimento tradicional a questão da oralidade da sua transmissão, já que a 

grande maioria das populações não possui uma tradição escrita de repasse desse 

saber. 

Assim, levando-se em conta os aspectos relativos à visão de mundo 

preponderante entre as populações tradicionais e os valores que dirigem seus 

estilos de vida, pode-se elencar, resumidamente, as seguintes características da 

dinâmica do saber tradicional: 

- Mantido e produzido coletivamente; 

- Transmitido oralmente de geração para geração; 

- Dinâmico, evolui com o tempo; 
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- Acesso e uso do saber tradicional dessas populações geralmente é 

governado por uma ampla variedade de leis usuais não-escritas e comumente 

aceitas. 

A principal dificuldade em se discutir um suposto comportamento 

conservacionista das populações tradicionais reside, primeiramente, na imensa 

diversidade de comportamentos e atitudes frente à natureza.  

Segundo Moran (1993, p.32), em se tratando apenas da Amazônia “os 

vários grupos étnicos possuem estrutura e organização sociais, ideologias, 

percepções distintas do meio ambiente.” O que contribuiu recentemente para a 

retomada dessa discussão foram os estudos de ecologia humana que ressaltaram 

evidências de que grande parte das áreas florestais tidas como prístinas, idílicas e 

intocadas, seriam, na verdade, resultado de continuada ação antropogênica, o que 

configuraria a idéia de natureza cultural. (CRONON, 1995). 

Originalmente, a visão do nativo americano como bom selvagem surgiu 

desde os primeiros relatos dos viajantes europeus que ganhou novo momento com 

corrente humanista insuflada pelo renascimento. Em um afã fantasioso, a literatura 

de viagens da época passou a retratar os nativos americanos como remanescentes 

da antiga humanidade desaparecida, de uma idade de ouro. (FRANCO, 1976). 

Quase que simultaneamente, e já no sentido de corroborar a espoliação e 

invasão européias, difundiu-se uma visão demoníaca, que, a partir de histórias 

medievais e de uma leitura distorcida de relatos dos viajantes, referia-se à existência 

fantástica de tribos de pigmeus, de homens com os pés voltados para trás, além da 

própria lenda das amazonas, que perdurou por mais tempo, bem como a divulgação 

de uma visão banalizada e generalizadora de todos os nativos sul americanos dos 

hábitos antropofágicos ritualísticos de algumas tribos tupinambás habitantes da 

costa brasileira. (RIBEIRO, 2001). 

Se puros ou comedores de gente, nobres ou ignóbeis, o fato é que ambas 

as imagens estereotipadas foram atribuídas aos nativos e ainda hoje constituem 

juntas uma imagem desses povos.   

Ao estudar historicamente a relação dos povos nativos da América do 

Norte com o meio ambiente, visa-se a obter pistas sobre um suposto comportamento 

conservacionista nato. Krech (2000) observa as abundantes evidências sobre a 

existência de sistemas de comportamento que relacionam tabus, crenças sobre os 

animais e o comportamento dos nativos norte-americanos durante as caçadas. 
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Entretanto, é desconcertante sua constatação de que, pelo menos, até 

recentemente, os tabus e normas que controlam o acesso a caça tiveram apenas 

influência pontual para a conservação de população de espécies de animais. De 

fato, os índios tiveram grande impacto nos ecossistemas da América do Norte, ainda 

que este impacto tenha sido importante na manutenção da biodiversidade. 

Vislumbrando a dificuldade em se avaliar até que ponto os povos nativos 

da América do Norte possuem um comportamento conservacionista, Krech observa 

que:  

 

 [...] sem dúvida, eles possuiam um vasto conhecimento do seu meio 
ambiente, entendiam as relações entre os seres vivos. (...) Antes do século 
XX não são claras as evidências sobre a existência de uma atitude 
“conservacionista” por parte dos índios. Aparentemente eles desenvolveram 
uma ampla compreensão das implicações do uso do fogo em pastagens de 
maneira a prover um habitat excelente para búfalos e outros herbívoros, por 
outro lado, algumas populações que se envolveram em caçadas para prover 
o mercado de peles de castor e veado não tiveram um impacto positivo para 
a conservação dessas espécies. (KRECH 2000, p.212). 

 

Nesse quadro a questão a ser colocada não é mais se essas populações 

vivem ou viveram “em harmonia” com a natureza, mas qual a extensão e qualidade 

de seus impactos ao longo do tempo e se esses impactos foram fruto de um manejo 

conservacionista consciente e deliberado. 

Segundo Newing (2005), onde esses impactos são pequenos deve-se 

principalmente a baixas densidades populacionais e ao uso de tecnologias 

primitivas, o que condiciona o uso dos recursos naturais apenas para as 

necessidades locais. Por outro lado, a autora também afirma que muitas populações 

fazem o manejo de alguns recursos naturais de modo consciente e, freqüentemente, 

visando à manutenção ou o seu uso futuro, e que mesmo quando isso não é feito de 

maneira consciente, muitas vezes, acaba por ter esse efeito. 

Alguns outros exemplos de uso predatório do meio ambiente também 

foram elencados por Kalland (2000). Remarca-se que algumas populações 

hotentotes do deserto Kalahari envenenam poços de água de maneira a matar todos 

os animais que vivem ali, mesmo sem a necessidade de usá-los e mesmo 

acreditando que todas as formas de vida pertencem ao deus Nlodima e que não se 

deveria caçar sem necessidade. 

O mesmo autor (2000) relata que pigmeus da etnia Mbuti do Zaire, que 

percebem a floresta a partir de laços de parentesco; mesmo assim ateiam fogo para 
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facilitar as caçadas. Outro exemplo seria as cerimônias de potlatch entre populações 

nativas da costa oeste da América do Norte, em que grandes quantidades de bens 

de uso e alimentos eram destruídos visando à obtenção de prestígio social.    

De nobre a ignóbil, de antropófago a conservacionista nato, bom 

selvagem, parece que qualquer idealização extrema leva depressa ao seu oposto. O 

que fica claro é que não existe população alguma que possa encarnar e monopolizar 

a “sabedoria ambiental” e aparentemente, algumas dessas populações vêm 

buscando evocar esse discurso no sentido de contrapor os efeitos negativos de 

certas políticas Estatais. 

Nesse sentido, Kuper (2005) vai mais longe ao afirmar peremptoriamente 

que a idéia de “sociedade primitiva” serviu historicamente aos mais diferentes fins 

políticos, desde imperialistas, anarquistas, nacionalistas e marxistas, e que 

atualmente, ela estaria a serviço do movimento ambientalista, operando uma 

inversão das características negativas da sociedade industrial como características 

positivas das sociedades primitivas. Mas, além da constatação histórica, importa 

aqui verificar a qual o escopo de relação entre formas de saber tradicionais e 

científicas e, principalmente, como as primeiras têm sido influenciadas com o 

assédio da economia de mercado e a correspondente mercantilização do saber 

tradicional.  

De acordo com Ellen, a persistência do mito da sabedoria ambiental 

primitiva dever-se-ia às seguintes razões: em primeiro lugar, porque algumas 

sociedades particulares possuem, de fato, ideologias e cosmologias que enfatizam a 

harmonia ambiental; em segundo lugar, porque em diversos momentos, 

antropólogos e outros pesquisadores descreveram o que pareciam ser sociedades 

que possuem uma economia ecologicamente auto-sustentável. Em terceiro lugar, 

porque muitos julgaram oportuno usar o conceito darwiniano de “adaptação” para 

explicar porque essas sociedades alcançaram esta acomodação favorável. (ELLEN, 

1986). 

Tendo em vista a primeira razão, afirma-se que nem sempre a ação 

individual teria sido guiada pela ideologia e cosmologia, e que esta visão de mundo 

estaria amplamente difundida entre camponeses hindus, budistas e taoístas, 

incluindo-se as ordens franciscanas e mesmo a chamada sociedade “ocidental” até 

antes do século XX, quando ainda não prevalecia  a ascendência do homem sobre a 

natureza.  



 70 

 

Enquanto que a religião e as crenças podem enfatizar relações 
harmoniosas com a natureza, isso não implica na proteção dos 
ecossistemas de danos em grande escala ocasionados por pura 
necessidade econômica, em uma explícita e admitida violação das normas e 
conhecimento do efeito final. (ELLEN 1986, p.11). 

 

Em resumo, não é porque alguém fala da natureza como se ela tivesse 

uma alma, é que ele tornar-se-ia imune às suas forças mais malévolas. (ELLEN, 

1986). 

O problema com a segunda afirmação é que devido ao fato de que os 

estudos populacionais tomarem muito tempo, torna-se difícil avaliar sua 

sustentabilidade a longo prazo. A segunda enfoca a questão de que todas as 

populações se adaptam ao seu ambiente através da determinação estrutural, 

manipulação e combinação consciente, mas nenhum desses fatores pode ser 

entendido como uma unidade empírica de adaptação, uma vez que os efeitos de 

causa não são restritos ou  determinados geograficamente. Em contraponto, o autor 

remarca que:  

 
[...] é uma verdade inegável que algumas sociedades não degradam seu 
meio ambiente de maneira óbvia, mas isso é uma questão de aparência e 
também de conseqüência de uma adaptação à organização social, estrutura 
demográfica e padrão de subsistência particulares. (ELLEN, 1986). 

 

Essa constatação também é corroborada por estudos das técnicas de 

agricultura itinerante realizados por diversos autores (POSEY, 1987; GOMEZ-

POMPA, 1972; BALEÉ, 1988) que afirmam a existência de um manejo ativo da 

paisagem pelas populações estudadas com um decorrente incremento na 

biodiversidade.  

Portanto as razões pelas quais algumas sociedades aparentam ser bem 

sucedidas em usar seus recursos sustentavelmente seriam: 

- Não uma densidade populacional ótima, mas uma combinação entre 

tamanho populacional em relação a um ecossistema em particular; 

- Essas populações não são especializadas em determinados recursos, 

ao contrário, elas dependem de um amplo espectro de recursos para seu estilo de 

vida; 

- Essas populações vivem em relativo isolamento, com um sistema 

produtivo autônomo e auto-suficiente ; 
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-  Elas tendem a investir apenas em cultivos que possuem ciclos de curto  

prazo, portanto o grau em que elas tendem a modificar o meio ambiente é limitado, o 

que geralmente promove uma maior eficiência ecológica. (ELLEN,1986).  

Após discutir a dimensão sobre os principais valores compartilhados entre 

as populações tradicionais e debater como a Antropologia exorcizou os traços de 

romantismo e idealismo ingênuo da sua análise, seguir-se-á o debate sobre a 

definição de saber tradicional. 

De acordo com Berkes e outros (2000, p.1252), o saber tradicional seria: 

 

[...] um corpo cumulativo de conhecimentos, práticas e crenças que evolui 
através de processos adaptativos, passado através de gerações através da 
transmissão cultural, e que trata das relações entre as coisas vivas 
(incluindo-se os humanos) entre si, e com relação ao meio ambiente.  

 

Além dos aspectos relativos ao imbricamento territorial e à natureza 

coletiva, acredita-se que esta definição seja mais clara ao remarcar o aspecto 

dinâmico do saber tradicional e como ele evolui com o tempo. Ela ainda esclarece a 

questão da natureza complexa do saber tradicional, definindo-o como um complexo 

de saberes-práticas-crenças.    

Para Berkes e outros, (2000: 1252),  
 
[...] a análise de muitos sistemas de conhecimento tradicionais mostra que 
há um componente observacional das espécies e outros fenômenos 
ambientais, um componente prático no modo como as pessoas conduzem 
suas atividades de uso dos recursos e também o componente religioso 
considerando-se como as pessoas se encaixam ou se relacionam com seus 
ecossistemas. 

 

Sobre a extensão e difusão do saber tradicional, o mesmo autor afirma 

que o saber tradicional seria um atributo de sociedades com uma continuidade 

histórica no uso de recursos naturais, ocorrendo principalmente em sociedades 

menos avançadas em termos tecnológicos. 

Avançando na descrição dessa forma de saber, Ellen e Harris (2004) 

elencam alguns pontos importantes: 

- O saber tradicional é gerado por pessoas que habitam determinado 

local, ele é enraizado em um determinado lugar e conjunto de experiências. O 

corolário disto é que transferir esse saber implica no risco de literalmente, deslocá-

lo. Ao comparar-se importância atribuída de um dado conjunto de espécies para 
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determinada população e para a ciência global, pode-se observar que estas são 

diferentes, pois se para as populações tradicionais sua taxonomia e usos são por 

um lado locais, culturais, específicas e restritas, para a ciência elas são globais, des-

contextualizadas e generalizadas.  

- Ele é transmitido oralmente, ou transmitido pela imitação e 

demonstração. O corolário desta afirmação é que registrá-lo modifica uma das suas 

propriedades fundamentais, o seu caráter dinâmico. Escrevê-lo o tornaria mais 

portátil e permanente, mas também reforçaria o deslocamento referido acima. 

- É uma conseqüência prática do trabalho da vida diária, e está 

constantemente sendo reforçado pela experiência, tentativa e erro, além de 

experimentos deliberados. Esta experiência é um produto característico da 

avaliação crítica de muitas gerações, e como sua falha tem conseqüências 

imediatas para a vida de seus praticantes, freqüentemente o seu sucesso é uma boa 

medida de adaptabilidade darwiniana. Dessa forma, ele seria testado pelo rigoroso 

laboratório da sobrevivência. 

- A primeira e terceira características citadas acima dão apoio à afirmação 

geral de que o saber tradicional tende a ser empírico e empírico-hipotético ao 

contrário de um conhecimento teórico no sentido estrito. Nesse mesmo sentido, sua 

característica oral e não-escrita, bem como o seu embricamento nos interstícios 

não-verbais da prática técnica diária, limita a ocorrência do tipo de organização 

necessária para o desenvolvimento de um conhecimento verdadeiramente teórico.  

- A repetição é uma característica definidora da tradição, mesmo quando 

novos conhecimentos são adicionados, a repetição ou a redundância ajuda na 

retenção e reforça idéias, parcialmente, ela também é uma conseqüência das duas 

primeiras características. 

- A tradição é um agente fluido e transformador sem um propósito 

definido, portanto, apesar de ser freqüentemente representado como algo estático, o 

saber tradicional está constantemente mudando, sendo produzido, reproduzido, 

descoberto e perdido. 

- O saber tradicional é compartilhado em um grau muito maior do que 

outras formas de se conhecer, incluindo-se a ciência global. É por causa disto que 

ele é chamado algumas vezes de sabedoria popular, uma denominação que 

também revela a sua geração cotidiana. Entretanto, a sua distribuição continua 

segmentada e socialmente diferenciada. Usualmente a sua distribuição é 



 73 

assimétrica em termos de gênero e idade, e preservada pela memória de diferentes 

indivíduos. Os especialistas podem existir pela experiência adquirida, e também em 

razão da autoridade política e do ritual. 

- Apesar do saber tradicional estar geralmente centralizado em indivíduos 

particulares e de alcançar alguma coerência em rituais e outros construtos sociais, 

sua distribuição é sempre fragmentada; ele não existe, em sua totalidade, em 

nenhum local ou indivíduo. Na prática, ele se desenvolve não a partir de relações 

entre indivíduos, mas em práticas e interações nas quais as pessoas se envolvem 

diariamente.  

- Apesar de alegações da existência de uma cultura subjacente, universal, 

as classificações etnobiológicas sobre o mundo da vida e de que estas se baseiam 

em critérios não-funcionais, a organização central do saber tradicional é 

essencialmente funcional, voltada para um saber-fazer que busca respostas práticas 

e performáticas; 

- O saber tradicional é holístico, integrativo e situado em tradições 

culturais mais amplas. Nesse contexto, separar o técnico do não-técnico, o racional 

do não-racional é uma tarefa problemática. (ELLEN e HARRIS, 2000).  

 

A lista acima esclarece consideravelmente o debate sobre as principais 

características do saber tradicional, sua ancestralidade, adaptabilidade, 

autenticidade, transmissão oral ou não escrita, distribuição desigual na população, 

especificidade contextual, informalidade e seu aspecto tácito, criando um quadro 

mais claro da dinâmica de reprodução e evolução do saber tradicional. 

Nesse contexto, longe da idéia de imutabilidade que a palavra tradicional 

pode erroneamente sugerir, destaca-se como ele se desenvolve ao longo do tempo, 

em um processo contínuo de mudança, acumulação e uso. 

Enfocando o saber tradicional relacionado à agricultura, Richards (1993) 

comenta dois problemas na interpretação do saber tradicional. O primeiro seria que 

abstrações indevidas tenderiam a obscurecer a já limitada compreensão das 

habilidades de improvisação humanas; e em segundo, que de acordo com uma 

tendência de excessiva interpretação do saber tradicional, haveria um risco de não 

se compreender o saber tradicional genuíno.  

O autor compara a capacidade de improviso, desempenho, ou ainda as 

“habilidades performáticas” dos agricultores locais com a faculdade de ter um 
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“ouvido musical”, ao sugerir que os pesquisadores deveriam copiar as habilidades 

de músicos no sentido de criar etnografias mais precisas sobre as habilidades 

desses agricultores. Para ele, o material coletado por antropólogos e outros 

observadores que constituiria esses “sistemas de conhecimento agrícola” seria, na 

verdade, “um conjunto de capacidades de improviso empregadas pela necessidade 

daquele momento”. (RICHARDS, 1993, p.62). 

De acordo com Ellen (2000, p.17), a “teoria da performance de Richards 

desafia a premissa de que as práticas agrícolas seriam a evidência de um tipo de 

estoque de conhecimento do qual as técnicas seriam sacadas” de acordo com a sua 

necessidade. 

Além disso, tal visão não-essencialista do saber tradicional aponta para a 

importância dos aspectos tácitos e processuais que baseiam a atitude dos 

detentores do saber tradicional em detrimento da idéia da suposta existência de um 

conjunto de habilidades relacionadas ao saber tradicional. 

Criticamente pode-se avaliar que a hipótese de Richards (1993) de que a 

maioria das atividades agrícolas de pequenos agricultores é improvisada e 

processual ao contrário de planejada e aplicada ainda não foi avaliada frente a 

estudos comparativos de longo prazo. 

Avançando-se na oposição frente à idéia de saber tradicional como 

simples lista de regras e decisões, Fischer destaca o debate processual partindo da 

distinção de “saber para” e “saber de”. Nesse sentido, o autor comenta que “existe 

uma distinção mais primitiva a ser feita: o conhecimento que é sobre o sistema e o 

conhecimento é parte do sistema”. (FISCHER, p.20). 

O conhecimento sobre o sistema é aquele conhecimento consciente ou 

não consciente que trata sobre sistema e seu funcionamento. Já o conhecimento 

parte do sistema são aqueles bits de conhecimento que precisam ser reunidos para 

que o sistema possa vir a existir, e não precisam se constituir ainda, em uma forma 

substantiva de conhecimento.  

Estas formas mais substantivas se constituiriam nos chamados 

conhecimentos habilitantes, que se relacionam em como o conhecimento pode  

interagir ou inibir, quando se deve mudar as abordagens e aplicações, ou como 

proceder quando uma informação está faltando. Este conhecimento implica na 

existência de um sistema que deve ser reproduzido, em parte, com o uso deste 

conhecimento. (FISCHER, 2004).    
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Aparentemente esta abordagem permite uma melhor compreensão da 

natureza do saber tradicional, sem reificar ou essencializar seus aspectos 

substantivos ou abstraindo-os em uma dimensão puramente tácita ou improvisada 

do cotidiano das populações tradicionais. 

Ao enfatizar seu aspecto processual e prático, esta abordagem faz um 

retorno à discussão do bricoleur apresentada acima, mas em um contexto e 

profundidade diferentes daquele tratado pelo debate inicial entre as abordagens 

utilitarista e intelectual do saber tradicional. 

Apesar das diversas denominações usadas na academia: saber local, 

conhecimento local, conhecimento indígena, conhecimento ecológico tradicional, 

sistemas de manejo de recursos indígenas, sistemas de conhecimento indígenas, 

entre outros, para os propósitos desse estudo, todos esses acrônimos possuem, 

apesar de seus enfoques e aplicações distintos, significados e importância 

semelhantes. 

Contudo, dado o uso do termo saber tradicional como a forma 

aparentemente mais difundida de autodenominação por parte dos povos indígenas e 

demais populações tradicionais, acredita-se que este possua um significado mais 

claro em termos de reafirmação de direitos e identificação política.   

Após apresentar a discussão teórica, cabe reapresentar aqui a tipologia 

de definições de saber tradicional a ser empregada na análise de dados desse 

estudo, sugerida por Newing (2005) e modificada por este autor: 

-Saber tradicional como mercadoria: O saber tradicional consistiria de 

itens discretos de conhecimento que podem ser gravados, em formas abstratas e 

usados na geração de hipóteses sobre o valor comercial de diferentes recursos 

biológicos. Por exemplo, se curadores tradicionais usam determinada planta para 

curar malária, esta informação pode levar ao desenvolvimento de uma nova droga 

antimalária para distribuição comercial. A ênfase prática desta abordagem está na 

documentação do conhecimento e nos mecanismos relacionados à propriedade 

intelectual, incluindo-se o consentimento prévio informado, patentes e repartição de 

benefícios. 

-Saber tradicional como componente técnico do manejo ambiental 

sustentável: O saber tradicional consistiria de itens discretos que podem prover 

informações e contribuições para sistemas de manejo ambiental convencional. Por 

exemplo, populações detentoras de conhecimento podem informar pesquisadores e 
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gestores ambientais sobre as condições em que certas espécies de árvores tendem 

a ocorrer, sobre movimentos sazonais de diferentes espécies de peixes ou sobre a 

etologia de diversos tipos de mamíferos. Este tipo de conhecimento também está 

sujeito, em certa medida, à abstração e decontextualização, uma vez que está 

intimamente ligado a um ecossistema específico. Na prática, esta perspectiva está 

associada a pesquisas exploratórias para uso em gestão ambiental, baseada em 

abordagens técnicas convencionais conduzidas por pessoas estranhas à 

comunidade. 

-Saber tradicional como sistemas de conhecimento: Em seu sentido mais 

amplo, o saber tradicional constitui-se um sistema complexo e dinâmico de 

conhecimento regulado por sistemas tradicionais de autoridade e organização social. 

Estes sistemas determinam direitos costumeiros acerca do território e uso dos 

recursos, observam o uso e manejo diário dos recursos e delimitam os processos de 

transmissão e inovação desse saber. O saber tradicional abstrato é apenas uma 

parte deste, assim como o conhecimento abstrato é apenas uma parte do manejo 

ambiental convencional. Os sistemas de saber tradicional são sistemas para o 

funcionamento de uma gestão ambiental proativa; e, neste sentido, ele é inseparável 

da questão dos direitos de populações tradicionais e povos indígenas. 

-Saber tradicional como ferramenta política: Nesta perspectiva, o saber 

tradicional é entendido como um elemento eminentemente discursivo empregado 

pelas populações tradicionais e povos indígenas visando à reconquista e à 

demarcação de territórios e à recompensa financeira devida pelo emprego de seu 

conhecimento no processo de inovação tecnológica.  

De maneira geral, essa é a perspectiva das lideranças das populações 

tradicionais e povos indígenas, que visam basicamente a garantir direito à 

autodeterminação, além de seus direitos costumeiros. (NEWING, 2005).  

Após a apresentação das definições - de populações tradicionais e 

conhecimento tradicional, que baseiam a discussão que anima esse estudo, caberá 

à próxima seção, a caracterização da sociobiodiversidade do Brasil e de sua 

importância e, principalmente, o atual contexto da coleta de germoplasma e saber 

tradicional. O mote usado para aprofundar esse debate será a “corrida pelo 

conhecimento tradicional”, desse modo, a partir de sua apresentação, espera-se 

obter uma base de compreensão minimamente suficiente das condições materiais 

existentes para a apropriação indébita do saber tradicional no Brasil. 
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3.3 A CORRIDA PELO SABER TRADICIONAL 

 

A idéia escolhida para ilustrar a dinâmica do conhecimento das 

populações tradicionais é a de que se vive hoje uma “corrida pelo conhecimento 

tradicional” (REZENDE, 2002). Uma corrida, tanto nos termos da urgência de sua 

apropriação, pelas empresas multinacionais empenhadas em transformá-lo em 

inovações tecnológicas lucrativas, quanto nos termos de sua preservação e uso, já 

que existe uma tendência ao desaparecimento, uma vez que seus detentores 

freqüentemente não possuem uma tradição escrita de repasse desse conhecimento 

e muitas populações vêm sofrendo ameaças à manutenção de seus estilos de vida 

tradicionais. 

Esse fato é confirmado, principalmente, pelas denúncias de biopirataria de 

plantas medicinais brasileiras, por Coelho (1997). Afinal, no atual contexto em que a 

competitividade capitalista é fortemente baseada na capacidade de inovação 

associada à garantia da sua apropriabilidade completa - mesmo que limitada no 

tempo -, as patentes são um instrumento chave para as indústrias que utilizam o 

conhecimento tradicional para a criação de inovações. 

Nesta seção, apresentar-se-á a idéia de uma corrida pelo conhecimento 

tradicional a partir de uma breve contextualização histórica da coleta e trânsito de 

material genético internacional. Em seguida, descrever-se-á o quadro da rica 

diversidade biológica brasileira. Adicionalmente, discutir-se-ão os modos pelos quais 

a procura pelo saber tradicional tem ocorrido para, em seguida, debater quais os 

tipos de saber tradicional têm sido mais visados atualmente para o desenvolvimento 

de novos produtos. 

Após essa análise histórica, apresentar-se-ão dois momentos mais 

recentes nessa corrida, em que ocorreram acelerações e desacelerações na busca 

do saber tradicional, o que pode ser configurado, para os fins desse estudo, como 

ciclos dessa mesma corrida. 

Em termos históricos, há ainda hoje, quem se surpreenda ao descobrir 

que a cana-de-açúcar, os coqueiros, mangueiras, jaqueiras, cacaueiros, entre 

outras, não são espécies que tenham no Brasil seu centro de origem. Sem dúvida 

que, em termos históricos, o trânsito genômico entre os continentes não é novidade, 

e desde o advento das grandes navegações, esses intercâmbios têm ocorrido 
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continuadamente. No entanto, importa remarcar aqui que o conhecimento das 

técnicas de propagação, plantio e manejo dessas espécies exóticas, na maioria das 

vezes, também veio do exterior. Ou seja, grande parte do trabalho de adaptação e 

difusão das práticas agrícolas, necessárias ao cultivo dessas espécies foi difundido, 

seja por jesuítas ou por outros estrangeiros sabedores dos segredos dessas plantas 

exóticas. (RIBEIRO, 2004, p.91).  

Aliado a esse contraponto acerca do fluxo do conhecimento, cabe 

relembrar também que em outros momentos históricos, o trânsito de conhecimentos 

teve feições desleais, como por exemplo, o seqüestro de artesãos entre guildas 

rivais na Idade Média e o “treinamento” simulado por técnicos alemães, nas oficinas 

britânicas, com o intuito de espionar determinado ramo da indústria, no final do 

século XIX. (LANDES, 1988, p.338). 

Ao se constatar que o fluxo genômico entre os países se deu de maneira 

indiscriminada no passado, aliado ao fato de que também o Brasil pôde beneficiar-se 

de um fluxo positivo de conhecimento sobre as plantas que aqui foram trazidas pelos 

europeus, não se incorre no erro de menosprezar o conhecimento das populações 

nativas, mas sim de qualificar as diferentes perspectivas que esse fluxo de 

conhecimento vem assumindo ao longo do tempo.  

De acordo com Musgrave e outros (2000), o primeiro registro de coleta de 

plantas existente data de 1495 a.C. em que a rainha egípcia Hatshepsut teria 

organizado uma expedição para coletar árvores da espécie Commiphora myrrha (T. 

Nees) para a fabricação de incenso.   

No passado, a coleção de materiais naturais raros, como uma tarefa de 

“aquisição de exotismos” era relativamente comum. Durante o fim do período 

medieval, príncipes e outros membros da nobreza possuíam objetos naturais raros e 

exóticos nas suas coleções particulares. Em 1514, o rei português Manuel I 

presenteou o papa Leão X com um elefante branco. Esse fato teria gerado tanta 

curiosidade entre os romanos que acabou por ocasionar desabamentos em algumas 

construções da cidade, uma vez que as pessoas disputavam um espaço em seus 

tetos para observar o animal. (PARRY, 2004). 

Esta fascinação com espécies de animais e plantas raras e exóticas 

continuou por séculos.  
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Ao longo do renascentista a coleção de plantas e animais foi formalizada 
por aristocratas, nobres e acadêmicos. Posteriormente ela passou a ser 
encampada por botânicos e zoólogos e já no século XVIII existiam vários 
coletores ultramarinos (tanto profissionais quanto autônomos) que 
buscavam espécies de plantas alimentícias, medicinais e outras de valor 
econômico com o intuito de trazê-las para “casa” a serviço do império. 
(PARRY, 2004, p.12). 

 

Nesse sentido, a “coleta” seria uma forma de apropriação de objetos ou 

espécimes tidos como exóticos e escolhidos segundo algum critério definido. Neste 

contexto, a criação de coleções tem sido usualmente vista tanto com uma prática 

benigna, com fins estéticos ou ainda uma atividade reservada a cientistas 

abnegados, mas, raramente uma atividade com implicações políticas. 

Segundo Parry (2004, p.14), a prática da coleta, pode ser vista, “como um 

processo que pode permitir que indivíduos ou grupos alienem materiais específicos 

para seu uso exclusivo” entretanto, pouca atenção tem sido dada na busca de uma 

compreensão das implicações éticas, econômicas e políticas das atuais práticas de 

coleta. 

Para iniciar a avaliação de tais implicações, Parry (2004) enfatiza a 

necessidade de desenvolver uma compreensão sobre porque os programas de 

coleta foram instituídos, como e porque as coleções são valorizadas e quais as 

relações de poder são implícitas à prática da coleta. Para realizar isso, faz-se 

necessário examinar tanto a dinâmica social quanto a dinâmica espacial dessa 

prática.  

No plano social, destacar-se-ia a habilidade de grupos particulares em 

acessar, adquirir, concentrar e monopolizar materiais, o que envolveria questões de 

poder, privilégio, oportunidade etc. Já a dinâmica espacial, que seria menos óbvia, 

buscaria perceber como lugares específicos como museus e jardins botânicos  

atuaram em relação às coletas. Esta dinâmica espacial envolveria três fases: a 

aquisição através de processos de mobilização e descontextualização, na maneira 

pela qual os materiais são concentrados e controlados em lugares específicos, e a 

sua posterior recirculação e regulação do fluxo de materiais coletados. 

Em sentido mais estrito, para os fins desse trabalho, pode-se argumentar 

que o conceito que expressa essa dinâmica espacial da coleta é o de exotização, 

pois, uma vez que a coleta pode ser entendida como a transferência de material de 

um lugar para outro e sua subseqüente inclusão em uma coleção de objetos 

relacionados, haveria, nesse processo, uma descontextualização que por si só 
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serviria para exotizar os objetos em questão e conferir um novo valor.  

Ou seja, a exotização servir-se-ia tanto de uma descontextualização, 

quando de uma subseqüente recontextualização na qual o recurso ou saber 

ganharia, além de seus usos conhecidos, um lugar junto aos demais objetos 

colecionados, além de novas funções, seja como mercadoria ou ainda como objeto 

de contemplação estética. 

No sentido da contemplação estética, é interessante observar que ainda 

hoje, imagens e discursos exotizantes sobre aspectos naturais, sociais da Amazônia 

e suas curiosidades continuam a atrair a atenção de alguns leitores. (PLOTKIN, 

2000; GOULDING e outros,1996; SHOUMATOFF, 1979) De certa maneira, essa 

literatura do estranhamento, do exótico reproduz alguns preconceitos sobre esse 

suposto “inferno verde” e seus “segredos curadores”, reavivando algumas 

mistificações sobre os povos indígenas, e seu meio ambiente há muito superadas 

pela Antropologia, Geografia e Ciências Naturais. 

Para Parry (2004, p.17), esse processo teria um fundamento mais 

epistêmico do que geográfico, assim tais recursos e saberes não seriam revalorados 

apenas pela sua relocação, de um lugar para outro, mas sim pela sua inclusão em 

uma coleção formal de objetos relacionados, o que permitiria que esses itens 

ganhassem interesse e valor. 

Isso mostra que mesmo que o interesse inicial desses museus de 

ciências naturais, jardins botânicos e zoológicos tenha sido reflexo de uma nova 

curiosidade acerca de plantas e animais exóticos e do espetáculo que estes 

propiciavam, estes locais permitiram uma concentração e organização destes 

recursos que permitiram a categorização e a comparação direta entre espécimes 

particulares tornando a sua descrição possível, bem como a tornou possível obter 

uma visão geral desses espécimes coletados. 

 

Com a concentração de material em um só lugar, tornou-se possível para 
zoólogos e botânicos, pela primeira vez, adquirir uma dominância 
epistêmica e visual das plantas e animais da Terra, sem precisar mover 
mais do que algumas jardas de cada vez. (PARRY, p. 30). 

 

De acordo com Latour (apud PARRY, 2004, p.30), 
  

[...] essa antevisão de objetos reunidos permitiu uma familiaridade com 
eventos, lugares e materiais que podiam ser obtidos nas expedições de 
coleta, o que facilitou o trabalho de futuros emissários, que passaram a ser 
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capazes de refinar suas buscas. 
 

 Nesse contexto, cada vez mais se ressaltava a importância de se 

estabilizar e mobilizar esses conhecimentos e recursos para evitar quaisquer 

corrupções, distorções e desarranjos na qualidade original. 

Entretanto, a mera posse desse conhecimento não levava a uma melhoria 

de vida ou no incremento do poder de seus novos detentores, mas sim quando, a 

partir dessas coleções, possibilitaram-se a exploração e desenvolvimento de novos 

materiais e produtos, tomando a forma de novas variedades cultivadas, adequadas 

para climas particulares, informação sobre a localização de plantas de potencial 

econômico etc. 

É nesse sentido que se destaca o papel das coleções e seu poder de 

recircular estes materiais ou informações, possibilitando o seu reemprego vantajoso 

através de usos estratégicos, trocas ou o comércio. Portanto, a racionalidade 

subjacente das expedições de exploração e descoberta durante, os séculos XVII e 

XVIII, era principalmente consolidar a expansão econômica e imperial. As coleções 

de materiais e conhecimentos sobre o mundo natural não escapava a esta 

perspectiva utilitarista, afinal, se ocasionalmente elas eram realizadas com 

propósitos exclusivamente científicos, muitas vezes, eram orientadas tendo em vista 

a sua possível aplicação na indústria e agricultura. (PARRY, 2004).  

Ao analisar a chamada prática de “caça às plantas” Musgrave (e outros, 

2000) ressaltam a importância do desenvolvimento das técnicas agronômicas e 

sistemáticas na adaptação e melhoramento de plantas exóticas pelos jardins 

botânicos ingleses. Em seu trabalho, os autores apresentam um breve relato do 

trabalho dos coletores bem sucedidos no passado, e que vieram posteriormente, a 

ocupar posições de chefia no jardim botânico de Kew (situado no subúrbio de 

Londres - Inglaterra).  

O tom ufanista dos supostos feitos heróicos dos “caçadores de plantas” 

de sua tarefa contrasta com a admissão embaraçosa de que, muitas vezes, as 

coletas eram realizadas mesmo em desobediência às regras locais e tratados 

internacionais vigentes à época. 

Nesse contexto também é notável que atualmente tais histórias continuam 

sendo rememoradas, com o mesmo tom celebratório. Um exemplo recente disso é o 

trabalho de Ross (2005) que traz uma coletânea de biografias de “caçadores de 
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plantas”, dedicada ao público juvenil, que busca glorificar esse passado em que 

aventureiros buscavam por plantas comercialmente valoráveis, mesmo 

ultrapassando limites éticos e legais. 

Para Brockway (2002), não resta dúvida de que os jardins botânicos e as 

coleções tiveram grande importância na geração, disseminação de conhecimento 

científico que facilitaram a transferência de energia, trabalho humano e capital em 

uma escala mundial E mais do que isso, “o Jardim Botânico de Kew teve um papel-

chave no desenvolvimento de diversas agroindústrias lucrativas e de importância 

estratégica nas colônias tropicais” (BROCKWAY, 2002, p. 6). Naquele contexto inicial 

do capitalismo industrial, antes da ascensão da indústria química, o conhecimento 

das plantas era a contraparte da atual interação entre indústria e academia na 

pesquisa e desenvolvimento. A pesquisa não era totalmente institucionalizada, sendo 

realizada, principalmente, por amadores e pessoas com algum conhecimento técnico 

mais avançado. Nesse sentido, os jardins botânicos seriam tão importantes para o 

desenvolvimento capitalista quanto os atuais laboratórios farmacêuticos. 

O papel do Jardim Botânico de Kew seria organizar uma rede de 

instituições, estações de pesquisa e pessoas a partir de diferentes pontos 

estratégicos como Jamaica, Fidji e Cingapura, de maneira a transmitir e disseminar 

junto às colônias, práticas agronômicas, de pós-colheita e processamento que foram 

cruciais no desenvolvimento bem-sucedido de novas culturas. 

Nesse contexto, destaca-se a história da seringueira (Hevea brasiliensis 

Muell Arg.) que foi de grande importância para o desenvolvimento econômico do 

império britânico. “Desde então, nenhuma outra planta selvagem teve resultados 

comerciais tão bons após a sua domesticação”. (BROCKWAY, 2002, p. 165).  

Esse processo de domesticação envolveu estações experimentais no 

Brasil e levou cerca de 20 anos de experimentações no Brasil e na Inglaterra, além 

de mais 5 anos para as plantas se desenvolverem nas colônias do sudeste asiático 

até que a borracha oriunda do plantio comercial pudesse atingir o mercado. (BEAN, 

1908). 

Nesse processo de domesticação, o Jardim Botânico de Kew teria agido 

como um orquestrador, coordenando, desde o pagamento das sementes, seu plantio 

em viveiros até a distribuição das mudas para as colônias, tendo sempre o cuidado 

de manter algum material para futuras propagações e pesquisas. Para Brockway 

(2002, p. 190), nesta rede  
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[...] o conhecimento fluiria do centro para a periferia e da periferia até o 
centro, para então ser redistribuído. Esse saber era arquivado para buscas 
posteriores na biblioteca e no herbário do Jardim botânico e passou a ser, 
cada vez mais, transmitido de maneira formalizada através de botânicos 
treinados, de boletins e revistas científicas publicados naquela instituição. 

 

O interesse britânico pela seringueira como uma planta passível de 

domesticação data de 1855, quando Thomas Hancock, um fabricante de produtos de 

borracha inglês, sugeriu junto ao então administrador de Kew, Sir William Hooker 

que a seringueira deveria ser cultivada tanto nas Índias Ocidentais quanto nas 

Orientais, oferecendo-lhe inclusive, apoio financeiro a quem se habilitasse a conduzir 

esse projeto. (BROCKWAY, 2002).  

Para Dean (2002), o processo de transferência da seringueira da 

Amazônia e sua domesticação e adaptação no sudeste asiático teria sido um 

complexo projeto burocrático que levou mais de 50 anos para ser executado, pois se 

o despertar de seu interesse ocorreu na década de 1850, foi apenas na década de 

1890 que os primeiros lotes de borracha oriunda de plantações no sudeste asiático 

chegaram ao mercado inglês. 

Nesse período, o principal protagonista dessa transferência foi Henry 

Wickham que, após sucessivos envios mal sucedidos de sementes de seringueira, 

conseguiu, em 1876, embarcar alguns barris de sementes de seringueira que 

obtiveram germinação suficiente para iniciar o processo de seleção e melhoramento 

na Inglaterra.  

Interessante notar que mesmo não havendo uma legislação proibindo 

especificamente o transporte de sementes, naquela época Wickham preferiu mentir 

na alfândega de Belém, alegando tratar-se de um Barão que transportava  

“espécimes botânicos de grande delicadeza, especialmente selecionados para a 

entrega nos jardins  reais de Sua Majestade britânica em Kew”. (DEAN, 2002, p.18). 

O conhecido resultado dessa empresa foi que, já em 1920, com o cultivo 

da seringueira e o aprendizado do conhecimento empírico da extração e defumação 

da borracha, a pequena Malásia já exportava mais borracha para os Estados Unidos 

do que o Brasil, que também sofreu com a concorrência da seringueira cultivada em 

países como Sumatra e Java.  

O que fica claro neste caso é que o papel histórico do jardim botânico de 

Kew foi muito maior do que contrabandear sementes. Através do desenvolvimento 
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científico das plantas transferidas, Kew converteu conhecimento em lucro e poder 

para o Império e para o sistema industrial mundial do qual a Grã-Bretanha era líder. 

Kew deu amplo suporte a esta missão e compartilhou com o espírito nacional de 

uma cruzada imperialista. (BROCKWAY, 2002).  

As implicações político-econômicas e sociais da pesquisa científica 

relacionada à domesticação de plantas conduzida nesses moldes foram  avaliadas 

criticamente por Dean (2002), Parry (2004), Brockway (2002) e Mgbeoji (2006), 

2006). Já uma perspectiva mais descritiva da questão, com a abordagem de casos 

específicos, pode ser encontrada em outros autores como: (BROWNE, 1996; COOK, 

1996 e SMITH, 1999).  

No entanto, há que se relevar que nesse mesmo contexto histórico de 

trânsito genômico desregulado, o Brasil beneficiou-se, em termos econômicos mais 

imediatos, com a introdução do café, pelo “prometeu tupiniquim” Francisco Melo 

Palheta, que, em 1727, conseguiu obter sementes de cafeeiro para introdução no 

Brasil. (HOMMA, 1997). Em linha com esse fato, Walter (e outros, 2005, p.123) 

elencam vários feitos similares de antigos aventureiros e coletores contemporâneos 

que participaram na construção de alguns dos bancos de germoplasma nacionais. 

Interlúdios históricos à parte e ressalvas feitas a atual corrida pelo saber tradicional 

têm implicações importantes tanto para a manutenção dos estilos de vida de 

comunidades tradicionais, como para as empresas envolvidas no processo de 

concorrência e inovação tecnológica do setor industrial. Para embasar essa 

afirmação, faz-se necessário, antes, um breve exame do quadro da diversidade 

biológica no Brasil.    

O Brasil tem uma grande diversidade biológica, inevitável lembrar que o 

próprio nome - Brasil - vem da floresta. (LIMA e outros,2002). Alguns dados são 

especialmente relevantes: 10% dos 1,4 milhões de organismos vivos já descritos 

pela ciência encontram-se no Brasil. No caso específico das angiospermas, o Brasil 

possui 55 mil espécies o que totaliza 22% desse tipo de planta em todo o planeta. 

(MITTERMEIER e outros, 1992, p.21). 

Esse quadro de altíssima diversidade biológica permite enquadrar o Brasil 

na categoria dos países “megadiversos”, figurando juntamente com a Costa Rica, 

Madagascar, entre outros, como um dos países de maior diversidade biológica do 

planeta.  

A partir da apresentação desse quadro e do breve delineamento da 
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atuação história dos jardins botânicos e suas coleções, fica claro que a recente 

aceleração no desenvolvimento de novos produtos através da bioprospecção não é 

um evento novo.  

A própria idéia de bioprospecção, entendida como uma zona de contato 

entre distintos modos de se apropriar e conhecer o mundo natural existente desde 

os tempos coloniais, parece confirmar essa impressão.  

Entretanto, buscar-se-á aqui desafiar esta noção pois, apesar de parecer 

que há uma linearidade no modo como os jardins botânicos e outras instituições 

coloniais operavam a coleta de material biológico e saber tradicional e a atual prática 

da bioprospecção, -entendida aqui como a busca de inovações tecnológicas a partir 

do saber tradicional e recursos genéticos- esta seção busca afirmar a idéia da 

existência de uma profunda modificação no quadro atual. Concepção esta que pode 

ser referida a partir da idéia uma corrida pelo saber tradicional.  

Mas como se pode justificar uma concepção de que se vive hoje uma 

corrida do saber tradicional? Em que níveis esta idéia ajudaria a entender a atual 

dinâmica da bioprospecção? 

Inicialmente, pode-se intentar esse objetivo ao esclarecer como essa 

corrida vem se manifestando na prática, no cotidiano das populações tradicionais; 

em segundo lugar, ao reunir argumentos que permitam atestar que a atual 

aceleração na dinâmica social e espacial da coleta de germoplasma e 

conhecimentos associados é fruto de uma nova e contemporânea combinação de 

fatores econômicos, tecnológicos e regulatórios. 

Uma compreensão inicial da atual aceleração na busca pelo saber 

tradicional pode ser obtida ao se responder às perguntas: Quem visita as 

populações tradicionais? O que se procura? Por quê? O que acontece com o 

conhecimento tradicional nas populações tradicionais e na sociedade “capitalista”? 

Quem se beneficia do conhecimento tradicional?  

De maneira geral, as pessoas que visitam as populações tradicionais 

podem ser desde turistas até extratores, no entanto, nem todas as pessoas que 

visitam essas comunidades são mal-intencionadas. Por mais óbvio que isso possa 

parecer, relevar isso também importa para entender que, às vezes, mesmo sem 

intenções escusas, os visitantes podem ignorar os impactos negativos de suas 

atividades. (POSEY e DUTFIELD, 1996, p.11). 

Outros exemplos de pessoas que, ocasionalmente, visitam as populações 
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tradicionais são: pesquisadores, representantes de organizações não-

governamentais, representantes de Estado, de empresas, de grupos religiosos, 

fotógrafos, jornalistas, etc. 

Os interesses que dirigem essas visitas são os mais variados, desde 

lazer, no caso de turistas, uma reportagem interessante, para jornalistas, até a 

conversão religiosa das pessoas da comunidade, no caso de alguns missionários. Já 

o interesse voltado para o conhecimento tradicional dessas populações, que pode 

ser tanto com fins comerciais ou não, geralmente está voltado para o 

desenvolvimento de pesquisas científicas na área agrícola, botânica, arqueológica, 

antropológica e das etnociências de modo geral. Nas visitas de pesquisadores 

diretamente voltados para aplicação comercial do conhecimento tradicional pelas 

indústrias, busca-se geralmente:  

- Conhecimento do uso atual, prévio, ou potencial tanto de espécies de 

plantas e animais, como de minerais e outros componentes do solo; 

- Conhecimento das formas de preparação, processamento ou 

armazenamento de espécies úteis; 

- Conhecimento de formulações envolvendo mais de um ingrediente; 

- Conhecimento de espécies individuais (métodos de cultivo, critérios de 

seleção, etc.); 

- Conhecimento de conservação do ecossistema (métodos de proteção ou 

preservação de um recurso que tenha valor comercial) e; 

- Sistemas de classificação do conhecimento tradicional, tal como a 

classificação sistemática tradicional. 

 

Esses tipos de conhecimento descritos acima seriam procurados pelas 

empresas multinacionais como insumo para o desenvolvimento de novos produtos, 

servindo como “atalho” que permite uma maior eficiência no processo de 

desenvolvimento de inovações  tecnológicas. 

A importância do conhecimento tradicional para a consecução dessas 

inovações no setor farmacêutico é corroborada por Farnsworth (1997), quando este 

relata que mais de 80% dos fármacos com algum princípio ativo derivado de plantas 

comercializadas atualmente têm correlação positiva entre a sua aplicação na 

medicina tradicional e a sua indicação terapêutica pelos médicos.  

Para Leonel (2000, p.333), “três quartos das drogas utilizadas pelo 
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receituário médico derivam de plantas descobertas do conhecimento indígena. De 

120 componentes ativos isolados de plantas, 75% têm origem em seu uso 

tradicional”. 

De modo complementar, também se pode inferir, através de dados de 

Elisabetsky (2000, p.95), que as chances de se encontrar um composto ativo numa 

planta rastreada a partir de uma informação etnobotânica  é mais de mil vezes maior 

do que as chances das técnicas de rastreamento randômicas convencionais.  

Já com relação ao mercado de fitoterápicos, afirma-se que “dados do 

setor já mostram que os fitoterápicos já representam 7% do setor farmacêutico no 

Brasil, movimentando cerca de US$400 milhões por anos. Em nível internacional, 

analistas estimam que a rica biodiversidade brasileira traz uma excelente 

perspectiva para o desenvolvimento de novos fármacos e nutracêuticos, uma vez 

que estes mercados movimentam cerca de US$320 e US$31 bilhões de dólares por 

ano, respectivamente. (GRUENWALD, 2002, apud FUNARI e FERRO, 2005, p.179). 

Cabe ressaltar que, além do setor de fármacos, outras áreas também se 

beneficiam do uso desse conhecimento, como as empresas de cosméticos e 

produtos para higiene pessoal, alimentos e nutracêuticos, produtos agrícolas 

modernos, e outros campos da biotecnologia, além do campo da saúde e da 

agricultura. 

Portanto, a idéia de uma corrida pelo saber tradicional não é aqui 

entendida ou empregada no contexto diário das populações tradicionais, mas sim, 

para algumas empresas dos setores citados acima, os termos da urgência da sua 

apropriação e transformação em inovações tecnológicas lucrativas. 

O uso desse saber serviria como um atalho no desenvolvimento de novos 

produtos, aumentando a eficiência do processo de inovação tecnológica. Com o uso 

desse saber, espera-se diminuir os custos com a localização de plantas, a 

descoberta de suas indicações terapêuticas, dosagem, posologia, sinergia de 

princípios ativos, etc. 

Mas quais seriam as características mais específicas da aceleração da 

corrida pelo saber tradicional? As razões para essa aceleração seriam: 

- A descoberta de novos medicamentos, através dos processos de análise 

e fracionamento químico, que permitiram grandes avanços entre as décadas de 

1930 a 1950, diminuiu muito o seu avanço. (KAPLAN e FIGUEREDO, 2006). 

- O desenvolvimento de novos equipamentos e metodologias para o 
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exame massal de amostras de plantas, tais como o HTPS (High throughtput 

screening), RAPD (Random amplified polymorphic DNA), RFLP (Restriction length 

fragment polymorphism), análise, seqüenciamento e codificação de moléculas de 

DNA; técnicas de criogenia, estudos avançados de substâncias proteicas e seus 

derivados, cultura de tecidos, além do próprio desenvolvimento das tecnologias da 

informação que permitiram a aceleração do processamento das informações 

coletadas. (PINTO e outros 2002; CARVALHO, 2006). 

- A percepção de uma maior eficiência da etnobioprospecção na busca de 

novos compostos farmacêuticos. (BALICK e outros,1996; ELISABETSKY, 2000). 

- A implementação e ampliação do escopo do sistema de propriedade 

intelectual nos países em desenvolvimento através do acordo TRIPs implementação, 

ainda que parcial do quadro regulador da CDB para o acesso ao saber tradicional e 

material biológico. (SHIVA, 2002; KHOR, 2002; MacAFEE, 1999; PARRY, 2004). 

- O uso do apelo ambiental, marketing verde, para empresas, produtos e 

serviços supostamente desenvolvidos a partir ou com compostos naturais. “Se é 

natural, é bom!” (REZENDE, 2002). 

- O aumento do número de estudos em Etnobotânica, Etnofarmacologia e 

Etnociências em geral, envolvendo saber tradicional no Brasil, uma vez que até 

1959, ocorreram apenas 21 publicações nesta última área do conhecimento, e já 

entre 1960 e 2000 aproximadamente 1000 trabalhos foram publicados. (MING, 2007; 

FONSECA-KRUEL, 2002; MOREIRA, 2003). 

 

Esses fatores sociais, tecnológicos, econômicos e regulatórios elencados 

acima ressaltam a grande transformação recentemente ocorrida no contexto 

histórico da coleta de material biológico e saber tradicional. 

Se antes o poder era exercido através da habilidade de adquirir, 

concentrar, controlar e recircular estrategicamente estes materiais para obtenção de 

vantagens políticas e ou econômicas, pode-se afirmar que havia uma dinâmica 

inerentemente espacial naquele processo, em que certas plantas eram enviadas 

para determinados lugares em que poderiam ser organizadas, relacionadas e 

controladas. 

Isso possibilitou um uso estratégico dessas “mercadorias” em circuitos de 

comércio e troca para o benefício de seus controladores. Já com o conjunto de 

elementos descritos acima, pode-se argumentar que estes agiram no sentido de 
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acelerar a atual dinâmica espacial e social da coleta de saber tradicional. Para Parry, 

(2004, p.43), isso ocorreu porque: 

 
[...] teria se tornado mais fácil para determinados grupos coletar, colecionar, 
concentrar, controlar e recircular recursos biológicos e saberes tradicionais 
para obtenção de vantagens pessoais e estratégicas. Eu acredito que uma 
nova era na história da coleta de materiais biológicos está ocorrendo como 
conseqüência. 

 

Após caracterizar a importância do uso econômico da biodiversidade e do 

saber tradicional para as indústrias de ponta, bem como os fatores econômicos, 

tecnológicos e regulatórios que caracterizam o atual quadro da corrida pelo saber 

tradicional, cabe aqui apresentar alguns dados para exemplificar a importância do 

saber tradicional para as populações que dependem dele para sobrevivência. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que cerca de 80 % da população mundial 

dependem da medicina tradicional para o atendimento de suas necessidades de 

saúde, (AKERELE, 1998), e quase 70% da população mundial dependem de 

alimentos produzidos pela aplicação de técnicas derivadas de conhecimento 

tradicional aplicadas ao cultivo agrícola.  

De modo complementar, Nakashima e Roué (2000, p.3) remarcam que os 

pescadores artesanais, que representam mais de 90% da força de trabalho 

mundialmente envolvida na pesca, também dependem de técnicas derivadas de 

conhecimento tradicional para localizar cardumes e navegar de modo seguro. 

Outro dado marcante nesse contexto é que cerca de 90% do alimento 

produzido na África subsaariana é produzido através de técnicas agrícolas 

costumeiras, ou derivadas de conhecimento tradicional. (RAFI, 1994).  

Conforme esses dados, pode-se afirmar que o conhecimento tradicional é 

indispensável tanto para os segmentos mais pobres da sociedade, incluindo os 

povos indígenas, populações tradicionais, agricultores familiares, entre outros, como 

para as indústrias de ponta. 

Após a descrição dos benefícios advindos do uso do conhecimento 

tradicional nas populações tradicionais e para as empresas engajadas no processo 

de competição capitalista, cabe aqui ressaltar alguns elementos que se configuram 

como uma ameaça para a manutenção dos estilos de vida das populações 

detentoras do conhecimento tradicional. 
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Em primeiro lugar, uma grande parte do território e do estilo de vida 

dessas populações está ameaçada por uma combinação de ações de 

desmatamento, construção de rodovias e represas, mineração, urbanização e 

conversão das florestas em grandes monoculturas. 

Em adição a isso, Khor (2002, p.18) remarca que o conhecimento 

tradicional ligado à agricultura também é ameaçado pelos extensos monocultivos 

promovidos pela Revolução Verde. Nesses monocultivos, o pacote tecnológico das 

sementes híbridas,fertilizantes químicos, agrotóxicos e irrigação substitui os 

métodos tradicionais de cultivo promovendo o estreitamento da diversidade genética 

das plantas cultivadas e, conseqüentemente, das suas técnicas de cultivo. Posto de 

outro modo, o que importa assinalar nesse caso é a ligação entre a erosão da 

diversidade de espécies cultivadas, com a erosão do conhecimento tradicional. 

Apesar de reconhecer a gravidade das ameaças ao conhecimento 

tradicional citadas acima, acredita-se que o conjunto mais complexo de problemas 

que afeta seu futuro advém da apropriação indébita do conhecimento tradicional.  

 

 

3.4 BIOPROSPECÇÃO E BIOPIRATARIA  

 

Para esclarecer esse fato, interessa aqui apresentar, na forma de um 

embate, dois conceitos que se propõem esclarecer o modo como se dá a dinâmica 

de apropriação do conhecimento tradicional na sociedade capitalista, a saber: 

bioprospecção e biopirataria. 

Segundo Laird (1995:2), bioprospecção é:  

 
[...] a exploração da biodiversidade para a descoberta de recursos genéticos 
e bioquímicos de valor comercial. Tipicamente, amostras de organismos são 
coletadas em países que são ricos em biodiversidade, mas financeiramente 
pobres, e despachadas para avaliação em laboratórios de países 
industrializados. O conhecimento local pode ser usado para guiar essa 
pesquisa, por exemplo, tendo em vista os usos tradicionais das plantas 
como medicamentos.  

 
De maneira análoga, porém mais concisa, para RAFI (1999), 

bioprospecção seria a exploração, extração e avaliação da biodiversidade e do 

conhecimento tradicional para obtenção de recursos genéticos e bioquímicos 

comercialmente valoráveis. 
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Idealmente a bioprospecção seria um processo que se inicia com o 

recurso genético e o saber tradicional e termina com a geração de um novo fármaco 

para o mercado. No entanto, uma série de atividades está envolvida neste processo, 

destacando-se: a coleção e identificação de amostras biológicas, extração e exame 

das amostras biológicas, isolamento e determinação da estrutura dos compostos 

com ação farmacológica, pesquisas pré-clínicas e testes em animais, análises 

clínicas e o desenvolvimento do medicamento em escala industrial. (AYLWARD, 

1996; BALICK e outros,1996).     

Para Shiva (2007), a bioprospecção seria um termo criado em resposta à 

problemática relação entre os interesses comerciais globais e os recursos genéticos  

e saber tradicional de comunidades locais. A autora também remarca que a visão da 

bioprospecção, como a exploração comercial da biodiversidade e saber tradicional 

potencialmente lucrativos desconsidera que esses elementos são a base de culturas 

e economias vivas, uma vez que nesse contexto “a biodiversidade e a diversidade 

cultural conservam-se mutuamente”. (SHIVA, 2007, p.307). 

Uma outra crítica é de que o termo evocaria práticas de prospecção 

mineral para explicar o processo de desenvolvimento de fármacos, o que implica em 

assumir erroneamente que, antes da prospecção, estes recursos e saberes jaziam 

enterrados, escondidos, desconhecidos, sem uso ou valor. “a metáfora da 

bioprospecção esconde os usos e saberes prévios, bem como os direitos 

associados a estes recursos”. (SHIVA, 2007, p. 310). Nesse sentido, para a autora, a 

bioprospecção seria uma mera forma sofisticada de biopirataria, uma maneira 

“camuflada” de descrever esse mesmo processo. 

Já o termo biopirataria, segundo Dutfield (2000), foi cunhado 

originalmente pelo então grupo de advocacia norte-americano Rural Advancement 

Foundation International, hoje conhecido como ETC Group, como parte de uma 

estratégia de contra-ataque pelos países do Sul que estavam, naquela ocasião, 

sendo acusados de “pirataria intelectual” em alguns setores industriais. 

Para Shiva (2001, p.27), a biopirataria poderia ser entendida como a 

segunda chegada de Colombo. Explica-se: 

 

 [...] quinhentos anos atrás bastava ser uma cultura não-cristã para perder 
quaisquer posses e direitos. Quinhentos anos depois de Colombo, basta ser 
de uma cultura não-ocidental com uma visão de mundo característica e 
sistemas de conhecimento diverso para perder quaisquer posses e direitos. A 
humanidade dos outros foi anulada bem como os seus intelectos estão sendo 
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anulados agora. Territórios conquistados foram tratados como despovoados 
nas patentes dos séculos XV e XVI, pessoas foram naturalizadas como 
“nossos súditos”. Na seqüência dessa conquista por meio da naturalização, a 
biodiversidade é definida como natureza – as contribuições culturais e 
intelectuais dos sistemas de conhecimento não-ocidentais são 
sistematicamente apagadas. As patentes de hoje possuem uma continuidade 
com aquelas concedidas a Colombo, Sir John Cabot, Sir Humphrey Gilbert e 
Sir Walter Raleigh. Os conflitos desencadeados pelo tratado do GATT, pelo 
patenteamento de formas de vida e conhecimentos indígenas estão 
assentados em processos que podem ser resumidos e simbolizados como a 
segunda chegada de Colombo. 
 

Ao apresentar a biopirataria como uma reedição do colonialismo através 

do processo de apropriação indébita do conhecimento tradicional, tratado como res 

nullius pelas grandes empresas multinacionais, Shiva busca enfatizar o que seria 

uma nova forma do Capital invadir as “colônias” e dar continuidade ao seu processo 

de acumulação, renovando-se em uma nova forma de pacto colonial. 

Entretanto, não nos cabe aqui o estabelecimento de um julgamento moral 

da história, o que seria certamente maniqueísta e ingênuo, mas apresentar um 

contexto para uma análise historicizada do atual fenômeno da apropriação indébita 

do saber tradicional. 

A par da definição apresentada por Shiva, é necessário destacar, à guisa 

de comparação, a definição de biopirataria dada pela RAFI (1999, p.1): 

 

Biopirataria é o uso da propriedade intelectual para legitimar o controle 
exclusivo dos recursos biológicos, genéticos e do conhecimento tradicional 
associado sem reconhecer, recompensar ou proteger, os direitos dos 
inovadores informais (comunidades tradicionais), e sem atender as 
condições legais para acesso aos recursos da biodiversidade e 
conhecimento tradicional associado.    

 

Apesar de seu cunho mais legalista, credita-se uma maior precisão a esta 

última definição em decorrência da maior ênfase dada ao papel da propriedade 

intelectual no processo de apropriação indébita de conhecimento tradicional. 

Já Mgbeoji (2006) ressalta a existência de três aspectos correlatos que se 

reforçam na constituição da biopirataria. O primeiro seria o aspecto sociocultural, 

que refletiria a negação e a desvalorização da contribuição intelectual das 

populações tradicionais, seja na conservação da biodiversidade, seja na proteção do 

saber tradicional. Nesse aspecto, “o modo de conhecer dessas populações seria 

inerentemente inferior ao europeu, e, portanto, suas inovações são vistas como não 

científicas”. (MGBEOJI 2006, p.87). 

Conseqüentemente, os conhecimentos e recursos criados ou modificados 
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nesse contexto não teriam o reconhecimento devido, sendo vistos como 

“conhecimento popular”, “germoplasma selvagem” ou mero e insumo industrial. 

Em segundo lugar, seria a continuidade da ação predatória de alguns 

jardins botânicos, bancos de germoplasma, empresas e outros centros de pesquisa 

públicos que continuam a demandar esses saberes e materiais biológicos a partir da 

premissa de patrimônio comum da humanidade, relocando-os sem a autorização ou 

compensação devidas. Em terceiro lugar, destacar-se-ia o uso da propriedade 

intelectual, como uma tentativa de legitimar a biopirataria, uma vez que ultimamente, 

poder-se-ia observar uma crescente redução e até negligência dos critérios de 

patenteabilidade visando o deliberado facilitamento e legitimação da apropriação 

desses recursos e saberes. (MGBEOJI, 2006). 

Certamente, não há maneira segura de se atestar quanta biopirataria 

ocorre efetivamente e, apesar de os porta-vozes da indústria relutarem em admitir 

que o processo de “transferência tecnológica reversa” Khor (2002), característico da 

biopirataria, não existe o fato concreto de que as denúncias e acusações de ações 

de biopirataria em nível mundial só fazem aumentar. (RAFI 1999; WRI, 1994; SHIVA, 

2001, 2002 e 2007; SANTOS, 1997; OMC, 2002; BUYDENS, 1999; COELHO, 1997; 

KHOR, 2002; REZENDE e RIBEIRO, 2001; DELGADO, 2002; MGBEOJI, 2006; 

PANTOJA e TAPAJÓS 2007). 

Ao se examinar com minúcia as definições de bioprospecção e 

biopirataria citadas acima, o leitor mais atento pode constatar que existe, entre elas, 

uma grande sobreposição na descrição do processo de apropriação indébita do 

conhecimento tradicional. Daí pergunta-se qual a razão da apresentação dessas 

definições na forma de embate? 

Nesse sentido, mais do que meras designações, os nomes biopirataria e 

bioprospecção tomaram, ao longo do tempo, cada qual, conotações e filiações 

político-ideológicas opostas na academia. 

Mais precisamente, pode-se afirmar que o termo biopirataria ganhou 

corpo e um sentido de luta e enfrentamento contra a reedição perversa do pacto 

colonial. Desse modo, mais do que buscar revelar, o enfoque mercantilista dos 

termos legais apresentados pela Convenção da Diversidade Biológica, ao ganhar 

espaço na mídia e um certo respaldo popular, a biopirataria configura-se como um 

discurso de reivindicação dos direitos que têm sido historicamente negados às 

populações tradicionais e povos indígenas do Brasil, bem como de conscientização 
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do fato de que o conhecimento tradicional é tanto um processo, em seu caráter 

dinâmico, quanto uma forma de riqueza social e comercial. 

Já a idéia da bioprospecção partiria de uma visão contratualista e 

apolítica, segundo a qual, resumidamente, dever-se-ia vender a biodiversidade e os 

conhecimentos tradicionais para salvá-los. Desse modo, juntamente com a 

efetivação de uma normatização para o acesso e uso de conhecimentos tradicionais 

e recursos genéticos, bem como da chamada repartição de benefícios, a natureza e 

a cultura dessas populações seria “preservada” através de sua mercantilização. 

(MacAFEE, 1999; DELGADO, 2002). 

Seguindo o raciocínio apresentado pelos seus expoentes tais como 

Swanson (1995) e Ten Kate e outros (2003), o desenvolvimento das comunidades 

seria alcançado gradualmente, através da completa apropriação desses recursos por 

parte da iniciativa privada, com o uso de instrumentos de propriedade intelectual, tais 

como patentes, marcas, denominações geográficas e outros instrumentos sui 

generis, transformando o valor de uso do conhecimento tradicional para essas 

populações em valor de troca para o mercado. 

Cabe alertar aqui que o uso da denominação bioprospecção nesse estudo 

reflete também o maior alcance que este encontra na academia, sem dúvida que, ao 

relembrar que o foco desse trabalho é a apropriação indébita de conhecimento 

tradicional, o uso do termo etnobioprospecção seria a priori mais preciso, pois 

permitiria discriminar o processo de bioprospecção que parte, especificamente, do 

uso de conhecimento tradicional. (BANDEIRA, 2004).  

Nesse sentido, vale acrescentar nessa discussão, mais um acrônimo que 

surgiu recentemente com o intento de precisar melhor a problemática da apropriação 

indébita do saber tradicional; o conceito de biogrilagem (CARVALHO, 2003), que tem 

sido usado nos debates da Organização Mundial da Propriedade Intelectual com 

objetivo de relevar o fato de que, usualmente, não ocorre um roubo de conhecimento 

tradicional, mas sim uma apropriação indébita. 

Em termos advocatícios, o que se busca ressaltar com o uso desse termo 

é que não haveria uma pirataria no sentido estrito, pois esse termo implicaria em 

uma ação de roubo, mas sim uma grilagem, ou seja, a apropriação indébita do 

conhecimento tradicional mediante o uso de pedidos de propriedade intelectual 

ilegítimos. 

Apesar de concordar com a distinção que o termo biogrilagem busca 
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ressaltar, paradoxalmente, entende-se que para os fins desse trabalho, o uso dessa 

atualização conceitual seria um retrocesso em termos analíticos. Explica-se: dada à 

relativa consagração pelo uso do termo bioprospecção, o uso do neologismo 

implicaria em uma maior dificuldade na comunicação da problemática estudada. 

Feitas essas reservas, acredita-se que o uso do termo bioprospecção, 

apesar de mais genérico, reflete de modo suficientemente preciso para os fins desse 

trabalho, a concepção dos países do Norte acerca do processo de apropriação 

indébita de conhecimento tradicional. 

Nesse sentido, pode-se retomar o embate conceitual, afirmando-se que, 

para os propósitos desse estudo, a idéia bioprospecção pode ser entendida como 

uma leitura que faz alusão ao modo como os países do Norte atuam face aos 

sistemas locais de conhecimento. Em contraposição, a concepção de biopirataria 

ilustraria a perspectiva dos países do Sul frente à problemática da apropriação 

indébita de conhecimento tradicional e a imposição de um modelo de 

desenvolvimento iníquo e insustentável. 

Em um arrebate histórico, guardando-se as devidas ressalvas 

contextuais, poder-se-ia comparar o choque dessas duas leituras da questão 

analisada, com o choque ou desencontro que criou a alteridade colonizado x 

colonizador na ocasião do achamento do Brasil. 

Sem dúvida, essa analogia remete-nos ao próprio conceito de biopirataria 

de Shiva (2001:27) que compara a apropriação indébita de conhecimento tradicional 

à segunda chegada de Colombo na América. Essa visão é corroborada por Santos 

(2004) que, ao analisar a relação conflituosa entre os interesses que dirigem a 

produção do conhecimento científico frente aos detentores de conhecimento 

tradicional, afirma que se o colonialismo acabou, a “colonialidade” como uma forma 

de poder que nega os saberes locais, ainda persiste. 

Acredita-se que é do embate desses conceitos, oriundos de concepções 

de mundo tão distintas e até mesmo opostas, que este trabalho poderá compreender 

a interface dos sistemas locais de conhecimento com o conhecimento científico.  

Em outras palavras, a problemática caracterizada pela questão da 

biopirataria e bioprospecção seria o momento, o ponto de articulação, a zona de 

contato que permite analisar de modo detalhado a dinâmica da relação entre 

conhecimento tradicional e científico. Acredita-se que, somente através do estudo 

aprofundado dessa fronteira e do caso de biopirataria a ser tratado no capítulo 6, se 
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delinearão alguns pressupostos para uma análise crítica da gestão sustentável e 

eqüânime do conhecimento tradicional.   

Importa remarcar que, mais do que um embate semântico, a questão da 

biopirataria - bioprospecção traz enlevo para a discussão da apropriação indébita do 

conhecimento tradicional, na qual as formas de conhecimentos suprimidas 

significam, em última instância, grupos oprimidos. 

O que esta perspectiva revela é uma concepção em que natureza e 

cultura devem ser preservadas através da sua comercialização priorizando-se o 

valor de troca sobre o valor de uso cotidiano desse saber. Em um quadro mais 

amplo, isso leva-nos a um dos pontos mais críticos da crise ambiental como um 

todo, que é a extensão das relações de mercado a setores da sociedade e a esferas 

da vida que ainda não se integraram à sociedade envolvente. Qual seria o efeito da 

extensão e radicalização destes princípios de mercado para as populações 

tradicionais? Ou como este processo afeta as múltiplas dimensões dos estilos de 

vida das populações tradicionais, até então, parcialmente excluídas dessa dinâmica? 

Como a própria Antropologia e as Etnociências vêm lidando com essa situação 

atualmente? Qual a sua implicação para agências de desenvolvimento, 

bioprospectores e movimentos sociais? Seria a “morte” do saber tradicional? 

Responder a tais perguntas é de crucial importância para entender o contexto atual 

da gestão do saber tradicional. 

 

 

3.5 O SABER TRADICIONAL - CICLOS E INTERESSES NA SUA COMPREENSÃO  

      E APROPRIAÇÃO 

 

Após a exposição do contexto histórico da coleta de germoplasma e saber 

tradicional, da apresentação do debate acerca das suas definições e a idéia de uma 

corrida pela sua apropriação indébita, buscar-se-á neste tópico tratar de alguns 

desdobramentos recentes no campo das definições do saber tradicional, em que 

movimentos sociais e agências de desenvolvimento passam a se apropriar, adaptar 

e empregar esse conceito de acordo com seus objetivos. Procurar-se-á aqui 

apresentar a resposta dos cientistas e pesquisadores frente a tais apropriações. 

Finalmente, apresentar-se-á uma tipologia destas definições de saber tradicional.  

Muito rápido, à esquerda, junto aos movimentos sociais, e à direita, junto 
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à algumas agências de desenvolvimento, o conceito de saber tradicional, em suas 

múltiplas faces, atingiu ambos pólos políticos: saber tradicional redescoberto, 

reinventado, deslocado, roubado, politizado, espiritualizado, exoticizado, mistificado, 

vitimizado, comercializado, desvalorizado, nacionalizado, localizado etnicizado, 

desaparecido, perdido e até assassinado. Pobre saber tradicional! Com toda sorte 

de abordagens, idealizações e mistificações conheceu altos e baixos, céu e inferno, 

amor e ódio em uma onda avassaladora de definições e usos. 

Nesse quadro de modismo intelectual, existe muito “surfe antropológico” 

na  maré alta do saber tradicional. Não há dúvida de que a apropriação conceitual 

entre disciplinas acadêmicas é uma prática potencialmente fértil. Infelizmente, não 

tem sido esse o caso, principalmente no contexto em que esse conceito foi 

apropriado por agências de desenvolvimento e movimentos sociais. 

Isso acabou por reproduzir uma série de preconceitos e até confusões às 

quais antropólogos e outros cientistas sociais já trabalharam para sanar. Mais do que 

isso algumas dessas reinterpretações enganosas do saber tradicional têm sido 

vistas até com uma vantagem para seus defensores. Como é o caso da reedição do 

mito do bom selvagem em seu suposto aspecto de conservacionista nato , que foi 

tratado neste capítulo e será retomado no capítulo 5, ao se tratar da análise do 

discurso das lideranças das populações tradicionais. 

Esse fato acabou por desencadear uma série de reações na academia. 

Seria a morte do saber tradicional? Ou apenas uma desaceleração na corrida pela 

sua apropriação face às crescentes denúncias de biopirataria? 

De acordo com Dove (2000), o conceito de saber tradicional foi criado 

quando era inaceitável para o conhecimento científico admitir que as populações 

tradicionais  aplicavam meios racionais para sua tomada de decisões. 

Assim como Karl Marx negando o marxismo, parece que em geral, 

antropólogos estão surpresos e descontentes tanto com o uso e abuso da definição 

de saber tradicional, quanto esse amplo espectro de sua aplicação por não-

antropólogos.      

Dove (2000) compara o atual uso do conceito de saber tradicional com a 

idéia de prática “segregatória” de Foucault. Tal prática referir-se-ia aos diferentes 

modos pelos quais as sociedades compreendem o outro e também se 

autoprivilegiam.  Nesse quadro, o conceito de saber tradicional seria uma forma 

de autoprivilégio, “não apenas porque enfatizaria as coisas positivas que burocracias 
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extralocais poderiam fazer, mas também porque diverge a atenção das coisas 

negativas que as comunidades possam estar fazendo”. (DOVE, 2000, p. 218). 

Comentando acerca do que ele chama o “ciclo de vida do saber 

tradicional”, o mesmo autor remarca que haveria um lapso temporal na academia 

separando pesquisadores do “Sul” e do “Norte”, no qual “enquanto um conceito pode 

ser abandonado por acadêmicos do Norte, ele passaria a ser apropriado como uma 

ferramenta útil pelos intelectuais do Sul”. (DOVE, 2000, p. 215). 

Nesse sentido, haveria supostamente uma ironia, pois: 

 

[...] ao mesmo tempo em que os intelectuais do Norte concluem que 
conceitos como saber tradicional tiram o poder das populações tradicionais, 
ele passa a ser empregado pelos intelectuais do Sul como ferramenta de 
empoderamento ou de ação pelos interesses dos povos indígenas e 
populações tradicionais. (DOVE, 2000, p.218). 

 

Tal ironia deveria direcionar uma atenção crítica tanto para as relações 

Norte-Sul e mais geralmente para a relação da academia com o resto do mundo. 

(BROSIUS, 2000).  

Ainda para Dove (2000, p.220) 

 

Somente com o aprofundamento da compreensão dessa divisão acadêmica 
entre Norte e Sul é que seria possível superar os debates circulares que 
caracterizam muito da atividade acadêmica hoje e que nos têm trazido 
pouco mais do que uma destruição recíproca. 

 
Em um nível menos abstrato, outros autores reagiram afirmando que os 

movimentos sociais estão tentando “politizar” o saber tradicional, alegando que as 

lideranças indígenas agem como atravessadores auto-interessados, sem 

legitimidade e que têm projetado expectativas irrealistas acerca dos acordos de 

repartição de benefícios oriundos de bioprospecção. (GREENE, 2004). 

Para o mesmo autor,  
 

[...] os representantes dos povos indígenas falam cada vez mais sobre suas  
culturas como objetos para a organização da luta política, em seus esforços 
de negociar os legados da ocupação colonial, a sua incorporação em 
projetos nacionais e as pressões da globalização”. (GREENE, 2004, 
p.212).  

 
Em adição, “os representantes indígenas de todo o mundo falam sobre si 

mesmos, não apenas como meros representantes de culturas distintas, mas também 

como proprietários de suas culturas”. (GREENE, 2004, p. 212).  
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A afirmação de Greene de que o discurso do saber tradicional foi 

apropriado politicamente pelo movimento indígena parece correta, mas a partir disso 

analisar que esse movimento busca comunicar suas demandas junto à sociedade de 

uma maneira clara e direta, e que seus objetivos são distintos daquelas lideranças 

de 20 anos atrás, não passa de mera constatação. 

Na visão de Greene (2004, p. 214): 

 

[...] hoje vivemos em uma época em que atores indígenas contribuem na 
paralisação de projetos farmacêuticos internacionais, revogam patentes de 
modo bem sucedido, ganham prêmios Nobel, fazem prevalecer seus 
direitos em ações legais que tratam de sua propriedade cultural, e reúnem-
se rotineiramente para discutir a legislação internacional. 

 

Essa visão acima faz que qualquer um que aceite o fato que tais 

populações sofreram com a pilhagem histórica e o genocídio imposto pela sociedade 

envolvente parecer um tipo de idealista romântico. 

Sem dúvida, o movimento indígena tem uma natureza reativa e 

acentuações carismáticas. Pode-se lembrar inclusive que, em termos weberianos, 

todo discurso carismático é carismático apenas porque traz uma grande parcela de 

verdade em palavras simples. (MacRAE, 1988; WEBER, 1989). 

No entanto, não se pode afirmar que existe uma superioridade moral, 

culturalmente determinada implícita ao discurso dos detentores do saber tradicional, 

o que se pode afirmar é que todos, incluindo-se os povos indígenas e populações 

tradicionais possuem direitos, e que estes devem ser respeitados.  

Assumir essa perspectiva não implica em negar a agência indígena, 

tomá-los como apáticos, passivos ou até mesmo vítimas, mas sim tentar desvelar 

um aspecto reacionário do discurso científico atual sobre o saber tradicional.  

Na caixa de Pandora do saber tradicional, outros autores avançam 

fazendo generalizações a partir de exemplos específicos de casos de bioprospecção 

para afirmar que o saber tradicional não é relevante ou efetivo na geração de 

inovações farmacológicas. 

Desse modo, o emprego bem-sucedido de plantas como Catharanthus 

roseus, Dioscorea alata e Pilocarpus jaborandi na bioprospecção seriam um 

exemplo de que as plantas oriundas de florestas secundárias são mais eficientes na 

geração de novos fármacos do que as plantas que ocorrem em prístinas florestas 

“clímax”. Seguindo esse princípio, o saber tradicional relevante não viria de 



 100 

especialistas, xamãs e pajés indígenas, pois ele está amplamente distribuído em 

populações rurais com seus remédios caseiros derivados dos “matos” que crescem 

em seus quintais. (VOEKS, 2004). 

Essa visão está correta ao enfocar o fato de que freqüentemente habitat 

das plantas com metabolismo secundário mais ativo é a floresta secundária, e uma 

vez que os compostos ativos procurados pelas empresas farmacêuticas são, em sua 

maioria, substâncias do metabolismo secundário das plantas, a pesquisa 

etnofarmacológica  deveria focá-las também. (PRANCE, e outros, 1995).  

Em termos práticos, o único problema desta abordagem é que as 

exceções a esta regra não são tão raras como se supõem, afinal, todas as plantas 

têm metabolismo secundário, além do fato de que a bioprospecção não procura 

novos compostos apenas em plantas, mas também em animais e microorganismos. 

Parece que a principal importância dessas abordagens é a sua tentativa 

de contraposição ao “hype” da corrida pelo saber tradicional, mas torna preocupante 

o fato de que ela pode sugerir conclusões precipitadas sobre o escopo de aplicação 

e valor do conhecimento tradicional.  

Além disso, pode-se criticar o fato de que ela também traz uma visão 

enviesada e até falaciosa de que todas as populações tradicionais e povos 

indígenas agiriam sob uma lógica de obtenção de benefícios monetários de curto  

prazo.  

Muitas vezes as idealizações levam a erros, e até exageros e, sem 

dúvida, esse quadro cíclico do interesse saber tradicional também refletiu em como 

tais populações são conceptualizadas e idealizadas. Talvez isso explique as muitas 

mudanças na percepção desses povos, considerados “preguiçosos e atrasados” no 

passado, dando lugar à idéia subseqüente de “guardiães da biodiversidade”, para 

hoje serem vistos como “atravessadores de saber tradicional”. 

“O conhecimento é a mercadoria de giro do antropólogo” (FISCHER, 

1994, p.6), e, sem dúvida, aplicar técnicas pós-modernas de desconstrução a um 

dos conceitos mais fundamentais da disciplina é uma tarefa arriscada. Talvez o 

argumento mais plausível hoje seja de que, na discussão do saber tradicional, o 

pêndulo tenha balançado em direções opostas muito rápido e muito longe, perdendo 

o equilíbrio.  

Cabe lembrar que o acesso e uso do saber tradicional junto a essas 

populações não são totalmente abertos a estranhos, mas geralmente governado por 
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uma larga variedade de costumes e regras locais não documentadas, comumente 

aceitas e aplicadas, mas que são largamente ignoradas pela ciência. 

Obviamente, não é tarefa dos antropólogos amenizar as misérias de seu 

objeto da pesquisa, entretanto não se pode aceitar que a prática antropológica e a 

concomitante “aplicação” do saber tradicional sejam realizados sob um 

distanciamento e uma pretensa neutralidade que quase abstraia-a do mundo real, 

separando o objeto do sujeito de pesquisa. Até porque no quadro crescente de 

mercantilização desse saber, esta pretensa neutralidade criaria uma oclusão sobre 

as formas atuais de produção, valorização e consumo do saber tradicional. 

Atualmente, esse quadro associado às acusações de biopirataria tem 

criado um clima de grande desconfiança entre pesquisadores e populações 

tradicionais, e também entre as próprias populações tradicionais. Enquanto alguns 

se apressam em proclamar o fim da Etnobotânica (THE ECONOMIST, 1999, apud 

MAFFI, 2004, p.21), outros já analisam essa nova encruzilhada em que se inserem 

as atividades dos pesquisadores (POSEY, 1996, 2000; FORD, 2001; ALEXÍADES, 

2004), de maneira a sugerir uma nova atitude frente essa realidade. 

Para Parry (2004), esse reconhecimento é a necessária mudança de 

atitude dos pesquisadores frente à biopirataria, mas que ainda parece um sonho 

distante. 

 
Possivelmente, isto deve-se porque a maioria dos cientistas que trabalham 
em agências intermediárias tais como jardins botânicos e museus de 
história natural preferem ver seu papel mais como um investigador científico 
do um subcontratado da indústria. (PARRY, 2004, p. 124). 

 

Nesse contexto, o papel dos profissionais da Etnobotânica, e 

principalmente da Etnofarmacologia, entre outras áreas do saber, não seria apenas 

de documentar usos medicinais específicos das amostras biológicas estudadas, mas 

também de “persuadir ativamente as populações nativas de que elas se irão 

beneficiar ativamente dos programas de bioprospecção”. (PARRY, 2004, p.134). 

Essa atitude teria prevalecido em diversos dos projetos de bioprospecção 

conduzidos nos anos 1980 e ainda durante o início dos anos 1990, incluindo-se os 

realizados pela empresa Shaman's Pharmaceuticals no Peru e Equador, o programa 

do Jardim Botânico de Nova Iorque em Belize e alguns dos projetos conduzidos pelo 

International Cooperative Biodiversity Groups (ICBG). (ROSENTHAL, 2007 e 
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PARRY, 2004). O impacto desses programas de bioprospecção em populações 

específicas foi variado e complexo, como Hayden (2006) e outras etnografias mais 

detalhadas podem revelar. 

Talvez o escopo e intensidade dessa fase da corrida pelo saber tradicional 

não tenha tido precedentes na história do desenvolvimento de fármacos, com o 

número cada vez maior de participantes envolvidos nesses programas e também o 

número e o tamanho das coleções existentes. (PARRY 2004). Sem dúvida esse foi o 

ápice da corrida pelo saber tradicional. 

Nessa zona de contato entre o conhecimento científico e o saber 

tradicional, é inegável que as Etnociências e a própria Antropologia carregam e 

carregarão alguma esperança para a melhoria das condições de vida das suas 

populações estudadas. 

Isso se deve tanto a sua própria metodologia que se caracteriza em 

grande parte, por práticas participativas, que dão voz à perspectiva das 

comunidades, quanto a partir da sua distinção êmica-ética, na qual o pesquisador é 

entendido como um ator sempre capaz de aprender. 

Para Sardar, “apenas quando aceitar-se a especificidade que o 

conhecimento científico tem em nossa cultura, poder-se-á dar mais dignidade às 

outras formas de se conhecer”. (2006, p.28). 

Talvez por isso acredita-se na validade e importância de se discutir 

distinção entre conhecimento científico e saber tradicional. Seu debate historicizado 

aqui não buscou aprofundar essa separação, mas sim evitar que a história se repita  

e se cometam os mesmos erros que já aconteceram no passado, desvelar e 

entender os limites da própria visão cartesiana da ciência e vislumbrar um horizonte 

para além dos campos disciplinares. 

Essa zona de contato renova o desafio de conceber conceitos e 

instrumentos que possibilitem um diálogo que considere tanto as especificidades 

quanto as distintas racionalidade inerentes aos modos de se conhecer. Afinal, 

excluindo-se um horizonte em que haveria uma moratória nas pesquisas, os 

cientistas sociais precisam reavaliar se a sua relação com o saber tradicional e seus 

detentores leva em conta as novas e inextrincáveis implicações éticas, políticas e 

econômicas de seu trabalho junto às populações tradicionais. 

A necessidade de um maior aprofundamento no estudo da interface entre 

os sistemas de conhecimento também se alinham com o método de trabalho 
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proposto por Posey (1999; 2000; 2001), para quem haveria um elo inextrincável 

entre natureza e cultura que precisaria ser estudado melhor, para que países ricos 

em biodiversidade possam buscar um modelo de desenvolvimento que supere a 

armadilha da cientifização do saber tradicional. 

Ao lidar com esse dilema, Posey (1999) sugere que esta interação 

incluiria as seguintes tarefas: 

− Conscientizar planejadores e agências de desenvolvimento sobre as 

implicações do desenvolvimento junto às populações tradicionais 

através da produção científica; 

− Facilitar diálogos entre as populações tradicionais e povos indígenas 

com mecanismos de solução de conflitos; 

− Ajudar a construir uma base moral legal para detentores de saber 

tradicional ameaçados; 

− Facilitar a transmissão do saber tradicional entre gerações e 

populações que perderam seu território; 

− Promover o saber tradicional concedendo bolsas de pesquisa para 

pesquisadores nativos.  

 

Em adição, Colfer (e outros, 2005, p. 320) comentam que “juntos, o saber 

tradicional e o conhecimento científico formam, potencialmente, a combinação mais 

poderosa para o bem estar humano e qualidade do meio ambiente”. No entanto, tal 

integração demandaria o reconhecimento do saber tradicional como parte dos 

direitos das populações tradicionais e povos indígenas sobre seu território e 

recursos, suas regras costumeiras de uso, bem como o estabelecimento de registros 

de saber tradicional e fundos, para repartição de benefícios. 

De acordo com Colfer (e outros, 2005), essas práticas iriam melhorar os 

resultados dos esforços de desenvolvimento e conservação, fortalecer e proteger os 

estilos de vida tradicionais e aumentar a auto-estima e o prestígio das populações 

tradicionais. 

Isso posto, após a discussão neste capítulo da questão do contexto 

histórico e da aceleração da corrida pelo conhecimento tradicional, como pano de 

fundo para a caracterização da diversidade cultural e biológica e seu elo 

inextrincável para os estilos de vida das populações tradicionais, e as definições de 

conhecimento tradicional, biopirataria e bioprospecção. Partir-se-á, no próximo 
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tópico, para uma breve apresentação de alguns elementos úteis para entender como 

esse conjunto atual de mudanças tecnológicas, sociais e econômicas refletiu e 

influenciou a configuração do atual quadro regulatório, com seus novos incentivos e 

novas proteções para o acesso e aplicação do saber tradicional.  

Afinal, como as mudanças econômicas tecnológicas e regulatórias se 

combinaram para criar um constructo que possibilita e favorece a transformação de 

materiais biológicos e saber tradicional em mercadoria? Tal foco será tratado no 

próximo capítulo. 
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4 A ZONA DE CONTATO: PROPRIEDADE INTELECTUAL x NORMAS E 

PRÁTICAS COSTUMAZES DE PROTEÇÃO E USO DO SABER TRADICIONAL 

 

 

No capítulo anterior, procuraram-se apresentar e discutir o argumento de 

que os modos dominantes de se conhecer difundidos em nossa sociedade podem 

ser vistos, claramente, como uma técnica usada no sentido de criar privilégios e 

normalizar relações sociais e produtivas dominantes que envolvem o saber 

tradicional. 

Acredita-se que esta direção assumida pelo conhecimento científico não 

seja um dado, mas sim um reflexo de uma visão dominantemente eurocêntrica que 

emergiu e se fortaleceu desde o renascimento e, desde então, vem sendo 

reinterpretada e reafirmada por gerações subseqüentes. 

Nesse contexto, os não-europeus teriam sido “descobertos”, tendo então 

seus conhecimentos e recursos tomados como objeto de estudo de uma ciência que 

negava a sua história e considerava-os incapazes e irracionais. Para Seini 

(2003:140), “os colonizadores agiam com o intuito de neutralizar, desacreditar e 

deslegitimar fontes alternativas de poder que eram consideradas uma ameaça ao 

poder colonial. Principalmente, o conhecimento de 'autoridades' tais como os 

xamãs”.  

Esse quadro teria permitido à ciência configurar-se como uma ferramenta 

das sociedades dominantes para operar a colonização. Uma vez entendida, 

construída e privilegiada como a única forma válida de se conhecer, ela teria 

contribuído para a deslegitimação do saber tradicional em nossa sociedade.  

Mas, no contexto da biopirataria, o poder de se legitimar e normalizar as 

relações desiguais não se resume apenas aos diferentes modos de se conhecer, 

mas também aos diferentes modos de se apropriar dos benefícios gerados a partir 

da aplicação e uso desses conhecimentos. 

Neste capítulo, se discutirão como se relacionam os diferentes modos de 

se apropriar, como técnica de poder, no debate da biopirataria e bioprospecção. 

Argumentar-se-á que este poder é exercido a partir de um quadro legal que privilegia 

as técnicas dominantes e individualistas de propriedade intelectual, em detrimento 
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às práticas de apropriação e controle culturalmente determinadas das populações 

tradicionais e povos indígenas. 

Procurar-se-á mostrar aqui como os mecanismos de propriedade 

intelectual têm sido normalizados como os únicos instrumentos válidos para 

assegurar a apropriação do saber tradicional, e como tem sido a implementação da 

legislação sui generis brasileira. E como isso tem afetado as práticas e aspirações 

das populações tradicionais.  

Para realizar isso, buscar-se-á também contextualizar a emergência e 

institucionalização de acordos e instituições internacionais que afetam o tema mais 

diretamente, tais como o TRIPs: (- Agreement on - Trade-related Aspects of 

Intellectual Property Rights); OMPI (Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual); e a CDB (Convenção da Diversidade Biológica). 

  

 

4.1 A CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE 

 
Assim como a ciência, o direito tem sido considerado como uma condição 

natural, universal e eterna para o desenvolvimento.  

Para Wickham (2002, apud Seini, 2003, p.157), 

 

[...] as características do direito natural seriam: o seu status universal e 
imutável como um sistema de justiça e correção de erros para todos 
aqueles que desenvolvem e implementam as leis; de acordo com a sua 
associação com uma lei superior, divina, ela serviria de base para a 
determinação de leis ordinárias e morais; uma vez que ele é descoberta 
pela razão, acredita-se que ela sirva para separar os humanos dos demais 
humanos, e mais tarde, o Europeu do Outro. 

 

O corolário dessa doutrina que possibilitou a apropriação legal dos 

territórios coloniais foi o conceito de terra nullius, que ponderava que terra não 

reivindicada por nenhum Estado soberano reconhecido pelos poderes coloniais, era 

passível de apropriação legítima. Isso estabeleceu uma nova dualidade entre nativos 

e conquistadores. 

Nesse sentido, o Direito também se constitui como um índice de 

civilização das sociedades, marcando a transição das sociedades de um estado 

humano irracional para o racional, com o qual advogados, antropólogos e sociólogos 

poderiam distinguir entre o europeu “civilizado” e o outro “primitivo”. O efeito dessa 
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distinção seria possibilitar o uso e operação do Direito como uma ferramenta para 

opressão e controle das sociedades colonizadas. (Griffiths, 2002; apud, Seini, 2003, 

p.161). 

Já em termos atuais, o direito de propriedade costuma ser posto ao lado 

do direito à liberdade, à igualdade e à segurança, constituindo-se, assim, o conjunto 

de direitos naturais sob os quais se assentam as bases da organização social. A 

liberdade, a igualdade e a segurança constituem-se direitos absolutos, 

intransferíveis, invioláveis e indiferenciáveis, extensivos a toda a sociedade – todo 

homem, enquanto partícipe de uma estrutura social, precisa ser livre, igual aos 

demais, em condições e oportunidades, e ter garantida a sua integridade física e 

moral.  

Mesmo que, ao longo do tempo, estes direitos não venham sendo 

garantidos para todos, estes são tidos como inquestionáveis. A deficiência ou 

ausência de qualquer deles constitui anomalia social, violação da natureza humana. 

Entretanto, o direito de propriedade é diferente.  

Por definição, a propriedade confere ao proprietário o direito de dispor do 

bem conforme seus desígnios. O fundamento é o Direito romano, que instituiu o 

direito de propriedade como o direito de usar e abusar da coisa, tanto quanto o 

admite a razão do direito.           

Apesar de entender e tentar justificar o abuso como a posse absoluta e 

não o uso imponderado, o fato é que o proprietário pode achar-se no direito de fazer 

do seu objeto de posse o que bem entender, nos limites determinados em lei. 

O direito de propriedade, para muitos autores, não é um direito natural, 

mas sim criado. Quer dizer que, ao contrário da liberdade, da igualdade e da 

segurança, a propriedade não é um direito absoluto, intransferível, inerente ao ser 

humano – a propriedade não compõe os direitos naturais, não é coletivo, mas de 

caráter privado. Como afirma Proudhon (1988), é um direito exterior à sociedade, 

individual e não social. 

Grotius (apud PROUDHON, 1988, p.28.) afirma que, na origem, todas as 

coisas eram comuns e indivisas, constituindo patrimônio coletivo. As guerras, as 

conquistas, os tratados instituíram a propriedade e, assim, o homem saiu da 

igualdade original. É nesse sentido que se enfatiza que o direito de propriedade não 

é natural, mas adquirido; não deriva da constituição do homem, mas de suas ações. 

O primeiro código garantindo a propriedade privada que se tem notícia foi 
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o Código de Hamurabi, editado por Hamurabi, na Babilônia, em 1500 a.C.. Porém, é 

provável que a prática da propriedade privada tenha-se estabelecido desde períodos 

anteriores.  

A propriedade, desde que estabelecida quando a posse e uso privados 

passaram a preponderar sobre o coletivo, passou a ser condição integrante da 

organização das atividades sociais e econômicas. Demsetz (1967) afirma ser papel 

do direito de propriedade fornecer à sociedade instrumental para ajudar os 

indivíduos a constituir expectativas para interagir uns com os outros.  

Zylbersztajn (1994, p.15) afirma que “as transações que ocorrem na 

sociedade são apenas as manifestações visíveis de troca de direitos de propriedade 

entre os indivíduos, relativas aos bens transacionados”. E acrescenta que o direito 

de propriedade sobre um bem pode adquirir três formas distintas – o direito de uso, o 

direito de usofruto e o direito de abuso. Segundo ele, o direito de abuso refere-se à 

possibilidade de transformar e interferir na natureza, forma e conteúdo do bem.  

Entretanto, retorna a questão do que é realmente o direito ao abuso, se o 

proprietário tem direito a dispor de um bem conforme seu interesse, mesmo que 

contrariando padrões socialmente aceitos. Proudhon (1998, p.41) indaga se pode o 

proprietário “deixar os frutos apodrecerem no pé, salgar seu campo, ordenhar suas 

vacas na areia, transformar uma vinha em deserto e uma horta em parque: tudo isso 

é ou não abuso?”. E mais, surge também a questão de como se estabelece o direito 

de propriedade, quais as bases sobre as quais se assenta, quais os critérios de 

controle e ordenação que definem se algo tem um proprietário específico e quem é 

este proprietário, quais os limites do seu poder sobre o bem – enfim, como se dá a 

apropriação e como isto interfere nas relações sociais. 

Segundo Cícero (apud PROUDHON, p.32) “cada um tem direito tão 

somente àquilo que lhe basta; a cada um  o que lhe pertence, que é não o que cada 

um pode possuir, mas sim o que tem o direito de possuir – o suficiente ao seu 

trabalho e consumo”.  

Esta análise pode ser entendida como uma defesa do princípio da 

igualdade, até agora incompatível com o sistema capitalista, que é movido pela 

criação e acumulação de excedentes, pela apropriação por uma minoria decorrente 

da expropriação de uma maioria.  

Neste contexto, não é possível estabelecer a cada um o quanto lhe baste; 

não é suficiente apenas a posse, que é um fato, não um direito, norteada pelo 
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trabalho, pelo uso produtivo, pela necessidade. Se é assim, acredita-se que seja 

necessário uma regulação mínima dessa fronteira, para que se estabeleça uma 

certa ordem que, mesmo não sendo a melhor, amenize os efeitos adversos 

decorrentes da distorção ou negação do direito de todos os seres humanos aos 

bens produzidos em sociedade. 

Todavia, observa-se que, desde o Direito romano, pouco se tenha 

modificado, neste aspecto. O Código Civil francês, surgido com a revolução de 1789, 

em seu artigo 544, define a propriedade como “o direito de gozar e dispor das coisas 

do modo mais absoluto, tanto que não se faça delas um uso proibido por lei ou por 

regulamentos”. Aqui aparece a concepção do direito absoluto, que alguns autores 

insistem em afirmar não se tratar de absolutismo, mas de garantia da propriedade 

individual. E, no entanto, não há delimitações explícitas quanto aos esquemas de 

apropriação e uso dos bens. (PROUDHON, 1988). 

Um dos aspectos essenciais do direito de propriedade para bens 

ordinários é que eles podem ser comprados ou vendidos. De acordo com o teorema 

de Coase, os recursos tenderiam a ser adquiridos por aqueles que poderiam melhor 

usá-los. Segundo Douglas e Thomas (1984), se uma pessoa possui bens ou direitos 

sobre os bens que têm mais valor para seus vizinhos, então há um preço em que os 

dois poderiam chegar a um acordo, mas tais acordos sempre gerariam um lucro 

originado pela transferência dos bens. Entretanto, este lucro pode não ser 

apropriado de forma eqüitativa pelas partes contratantes – uma pode adquirir 

vantagem sobre a outra.  

Assim, retomando-se a discussão de Douglas e Thomas (1984) sobre o 

acordo entre dois vizinhos, um com mais poder sobre um bem do que o outro, os 

vizinhos pobres - que se encontram em comunidades do Sul - estariam em 

desvantagem, pois não têm dinheiro para pagar, e também têm maiores 

necessidades de uso dos recursos. 

Analisando-se a história do uso de recursos, verifica-se que, já no século 

XIX, Marx havia debatido sobre o direito de certo grupo de camponeses na 

Alemanha que tinham sido excluídos do uso dos seus recursos. Para restituir o 

direito de uso aos camponeses, ele argumentou que a lei do costume e da tradição é 

uma lei natural e que não há nenhuma lei que possa se impor a ela. Conforme relato 

de Proudhon (1988), foi assim que se conseguiu restituir o direito daqueles 

camponeses.  
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Já em abordagens de cunho utilitarista, como em Jeremy Bentham e John 

Stuart Mill, defende-se que o direito de propriedade exclusivo como um incentivo 

para o aumento da produtividade e para proteger idéias e invenções. Argumenta-se 

que com a proteção desse direito, os proprietários poderiam competir em um 

mercado livre de intervenções governamentais. 

Nestes termos, em que a igualdade não é uma constante, a ausência de 

aparatos legais eqüitativos, ponderados e justos, que considerem as várias formas 

de possessão, muitas delas legitimadas pelo tempo, pela cultura, pelo trabalho – 

como geralmente é o caso de populações tradicionais -, pode levar a situações de 

desapropriação e exclusão.  

 As discussões sobre direito de propriedade e a produção intelectual 

dos povos indígenas e populações tradicionais é uma questão delicada, permeada 

por controvérsias, pois colidem interesses privados e públicos e costumeiros. Em 

virtude da especificidade do ativo em questão, há um limite bastante tênue que 

divide os direitos costumeiros das populações tradicionais, a propriedade intelectual 

e o interesse geral da sociedade. Instala-se, desse modo, o conflito em torno da 

apropriação dos frutos do saber tradicional. 

 

 

4.2 A CORRIDA PELO SABER TRADICIONAL NO CONTEXTO DA ECONOMIA  

      INFORMACIONAL 

 

A idéia da corrida do saber tradicional, tratada no capítulo anterior, buscou 

revelar algumas razões da recente aceleração da dinâmica social e espacial da 

coleta de material biológico e saber tradicional. 

Buscar-se-á, aqui, em um contexto mais amplo, entender como a 

economia informacional e as suas mudanças tecnológicas relacionam-se com a 

aceleração da corrida pelo saber tradicional. A partir da discussão da especificidade 

do conhecimento como mercadoria para a teoria econômica, discutir-se-á a sua 

crescente importância como fonte de produtividade para o capitalismo.  

Em seguida, investigar-se-ão como sistemas regulatórios, particularmente 

sistemas de propriedade intelectual têm atuado na criação de um novo mercado de 

saber tradicional. Segue-se, discutindo em detalhe, a legislação introduzida pelo 

GATT e CDB assim como a legislação brasileira, com o intuito de investigar como 
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elas têm operado para a constituição do saber tradicional como uma mercadoria 

autônoma, determinando as suas novas condições de seu uso e troca.  

Segundo Parry (2004, p.45) “as mudanças nas maneiras de integração ou 

apresentação (do saber tradicional) pode tanto acelerar a sua circulação no 

mercado, quanto complicar os esforços para o monitoramento e regulamentação de 

seu uso”. Para isso, buscar-se-á nesta primeira seção, situar o atual momento da 

economia capitalista através do conceito de economia do aprendizado assim como 

trabalhado por Lundvall (1994). 

A premissa subjacente a esta perspectiva é de que a economia atual tem 

no conhecimento seu recurso mais estratégico, afinal, ele é imprescindível à 

realização do processo produtivo e de fundamental importância para a determinação 

do grau de produtividade, seja este físico ou em valor. ( LUNDVALL,1994; POSSAS, 

1997). 

Segundo Lundvall (1994), uma contribuição importante do conceito de 

economia do aprendizado é que o processo econômico somente pode ser entendido 

a partir de seu “imbricamento social”.  

Desse modo, no contexto da economia do aprendizado, o conhecimento é 

transformado em uma mercadoria que as firmas tentam capturar, gerando conflito 

entre o acesso a esse conhecimento que é produzido socialmente e a sua 

apropriação através dos direitos de propriedade intelectual por parte das entidades 

privadas. (JOHNSON e LUNDVALL, 2000, p.2).  

No entanto, diferentemente dos demais fatores de produção, o 

conhecimento não é facilmente transacionável no mercado. Arrow (1962) analisou as 

dificuldades de se criar um mercado para a informação a partir de sua natureza 

indivisível, seu caráter não rival, e do fato de que o comprador não poder avaliar seu 

valor antes de possuí-la.   

A partir da constatação dessas especificidades, Possas (1997, p.86) 

ressalta alguns pontos relevantes para a compreensão do papel econômico do 

conhecimento: 

- Tanto a informação, quanto o conhecimento são bens não rivais, isto é, o 

fato de alguém os utilizar ou consumir em nada atrapalha sua utilização por outrem; 
- - Também em ambos os casos há alguma possibilidade de se garantir 

uma certa exclusividade ao seu possuidor, mas não inteiramente, freqüentemente 

alguma parte desse conhecimento ou informação se torna de domínio público; 
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- - Quem pode ter interesse em adquiri-los não sabe de antemão qual a 

sua utilidade, só podendo avaliá-la depois que os tenha obtido; 
- - A obtenção de conhecimento ou informação novos funciona até certo 

ponto como um custo fixo, pois uma vez produzido pode ser usado quantas vezes 

forem necessárias; 
- - Trata-se de bens que se ampliam pelo uso e não se esvaem ao não 

serem utilizados. 

 

As afirmações acima são genéricas, mas são especialmente úteis para 

ressaltar a importância do conhecimento e de outros ativos intangíveis e de difícil 

comercialização envolvidos na produção. 

  Mas o que realmente caracterizaria esse sistema produtivo em que 

vivemos como uma economia do aprendizado?  

De certa maneira, o conhecimento sempre teve um papel crucial na 

economia, os recursos naturais e a capacidade humana sempre limitaram o que 

poderia ser consumido e produzido, e até as sociedades ditas igualitárias basearam-

se no conhecimento de indivíduos envolvidos nas tarefas produtivas. No entanto, 

com o advento da industrialização, o aprendizado tornou-se um processo mais 

fundamental e estratégico que antes, pois aumentou dramaticamente a quantidade 

de competências requeridas dos trabalhadores, quando comparado com a demanda 

exercida por sociedades tradicionais. (LUNDVALL, 1994). 

 Rifkin (1998) salienta que estaríamos vivendo uma dramática e histórica 

revolução, em que a fusão dos computadores e dos genes estaria possibilitando um 

novo ciclo de acumulação capitalista. A tecnologia da informação forneceria a 

linguagem, a ferramenta para decifrar, organizar e gerenciar a informação genética, 

enquanto que estes últimos seriam o recurso bruto deste século, assim como o 

petróleo e metais foram no século passado. 

De maneira complementar, autores como Daniel Bell, Alain Touraine e 

Manuel Castells também se alinham com a análise da emergência de uma nova “era 

informacional”, segundo a qual, o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias 

como o transistor, o circuito integrado, a rede mundial de computadores, os 

microprocessadores, as fibras ópticas, etc., estariam possibilitando a superação da 

relativa rigidez do modo de produção fordista com a emergência e a introdução de 

formas organizacionais e produtivas mais flexíveis. Para Castells (1989), a 
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característica mais marcante dessa verdadeira revolução informacional não seria 

apenas a centralidade da informação ou o desenvolvimento de tecnologias que 

possibilita e otimiza a sua transmissão, mas sim “ a criação de tecnologias capazes 

de reprocessar criativamente essa informação, recombinando-a ou replicando-a, de 

maneira a adicionar-lhe valor”. (CASTELLS, 1989, p.12). 

Nesse quadro, evidenciar-se-ia-se cada vez mais a importância da P&D 

no desenvolvimento de novos produtos, a globalização de alguns processos 

produtivos, além da emergência de novos setores industriais capazes de comprar, 

vender e transformar ativos informacionais.  

Desse modo, a renovação da produtividade na era da economia 

informacional seria dada pelos efeitos sinérgicos dessas novas tecnologias que 

criam valor ao decodificar e reprocessar o saber tradicional, transformando-o em um 

novo e importante “insumo” industrial, que agora pode ser vendido a quem pagar 

melhor.  

Isso traz implicações interessantes para a idéia de corrida do saber 

tradicional, uma vez que nem sempre se pode avaliar o valor desse conhecimento 

de antemão, pois existem incertezas e, portanto, especulações, tanto acerca da sua 

aplicação imediata, quanto de suas possíveis aplicações potenciais. 

Ao avaliar o impacto desses usos futuros ou não, antecipados do saber 

tradicional, Parry (2004, p.61) comenta que 

 

[...] uma vez tendo se estabelecido e convencido o mercado do valor de 
tipos particulares de informação, retornos econômicos reais podem ser 
obtidos com a cobrança de taxas para o acesso a estas informações, 
mesmo que elas não venham a apresentar nenhuma utilidade concreta. 

 

É interessante notar que as mudanças nos modos de se apresentar e 

representar o conhecimento tradicional também facilitou a sua concentração e 

arquivamento. A informação que era guardada pelas pessoas agora pode ser 

representada e armazenada em arquivos de computador, em grandes quantidades. 

Isso facilitou muito a coleção e o acesso recorrente a estes conhecimentos, ainda 

que seu conteúdo sofra alterações ou corrupções de algumas de suas propriedades 

durante o processo.  

É nesse sentido que se acredita que a concepção e economia 

informacional reunidas às causas da corrida apresentadas pelo saber tradicional no 
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capítulo anterior permitem uma compreensão mais completa das novas práticas de 

transferência e circulação do saber tradicional principalmente ao enfatizar o modo 

como estas técnicas tornaram mais fáceis e eficientes a coleta, a transmissão e o 

armazenamento, a concentração, a recombinação e a recirculação desses materiais 

e conhecimentos.  

No entanto, antes de prosseguir com a apresentação dos tratados 

internacionais e o debate acerca de sua implementação no Brasil, faz-se necessária 

uma contextualização do quadro que influenciou a criação desse marco regulatório. 

Afinal, apesar dessas mudanças sociais, econômicas e avanços tecnológicos, eles 

não bastam para explicar a escalada no interesse pelo saber tradicional nesta última 

década. 

De modo complementar, também houve razões de cunho regulatório em  

cuja implementação foi resultado de um processo mais amplo e inevitavelmente 

complexo.  

Ao analisar o contexto da criação da CDB, Nijar e Ling (1993) afirmam 

que o ímpeto para a sua criação originou-se de dois grupos que possuíam objetivos 

díspares: a indústria da biotecnologia, que buscava garantir o acesso aos recursos 

genéticos e saber tradicional para transformá-los em mercadorias, e grupos 

conservacionistas que buscavam evitar a degradação ambiental. Esse fato seria o 

motivo original da dubiedade da CDB em relação aos saberes tradicionais. 

Avançando nesta análise, observa-se que mesmo esses dois grupos 

descritos por Nijar e Ling (1993) não podem ser considerados homogêneos. Pode-se 

inclusive buscar uma análise mais detalhada a partir da observação da própria 

inscrição da academia nesse debate.  

Nesse sentido, ressalta -se o quadro da apresentação e concepção do 

próprio conceito de biodiversidade por Wilson (1989 e 1997). A partir de dados da 

diversidade de espécies de animais, vegetais e microorganismos  no planeta, o autor 

remarcava dois fatos principais: 

 

[...] que nós não conhecemos o verdadeiro número de espécies no planeta, 
nem mesmo temos idéia de sua ordem de magnitude [...] e que a atual 
redução da diversidade parece destinada a aproximar-se das grandes 
catástrofes que ocorreram no fim das eras Paleozóicas e Mesozóicas, em 
outras palavras, a mais extrema dos últimos 65 milhões de anos (WILSON, 
1989, p.5; KOOPOWITZ e KAYE, 1984). 
 

O principal elemento causador desse quadro de desespero seria a ação 
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humana, mas não com o seu uso desmedido de recursos naturais, e os avanços das 

atividades capitalistas nas fronteiras dos ecossistemas naturais ainda preservados. 

Wilson (1989), a partir de um enfoque neomalthusiano, concebia que tal desastre 

seria ocasionado pelo crescimento da pressão populacional, principalmente pelas 

pessoas que vivem nos trópicos em condições de pobreza. Segundo o autor (1989, 

p.4), “estas seriam as pessoas que exerceriam a maior pressão nos habitats ricos 

em espécies, com resultados devastadores”. 

Após tal análise, o autor passa a prescrever o que seria o conjunto de 

soluções: a primeira delas seria um completo survey biótico, uma verdadeira 

catalogação da vida na Terra; a segunda seria a promoção de iniciativas de 

conservação ex situ, com a construção de mais bancos de germoplasma, centros 

nacionais de biodiversidade, além de jardins zoológicos e botânicos; e a terceira 

seria promover a combinação da conservação com o desenvolvimento econômico, 

com o intuito de reverter o quadro de uso da biodiversidade diagnosticado. 

(WILSON, 1989). 

Em um plano mais pragmático, Bisby (e outros, 1993) partem para o 

debate dos arranjos organizacionais mais adequados para a tarefa de um censo 

global da biodiversidade. Discute-se a integração das bases de dados existentes, 

inclusive os modos de se atrair o capital privado para o estabelecimento de 

parcerias.  

Como se verá mais adiante, essa abordagem teve grande influência nas 

discussões que culminaram com a criação da CDB, especialmente por dar especial 

enlevo aos interesses da indústria da biotecnologia.  

Entretanto, havia outras discussões na academia que acabaram por 

influenciar e condicionar a criação da CDB, ainda que de modo marginal.  

Uma destas abordagens refere-se ao um conjunto de trabalhos (GODOY 

e BAWA, 1993; NEPSTAD e SCHWARTZMAN, 1992; PETERS e outros,1989; 

BYRON e ARNOLD, 1997) que partiam da constatação da importância do comércio 

dos produtos florestais não-madeiráveis, em detrimento da própria madeira, para as 

populações tradicionais. Esta abordagem advoga a necessidade de estudos sobre 

sua conservação e sustentabilidade, bem como de sua produção a partir de técnicas 

de inventários botânicos, geoprocessamento, entre outras, no sentido de maximizar 

a utilização desses recursos por essas populações.  

Nesse contexto, a atuação das populações tradicionais sobre promoção e 
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proteção da biodiversidade era matéria de controvérsias. Na análise do uso e 

comercialização dos produtos florestais não-madeiráveis por essas populações, 

partia-se de uma concepção racional utilitarista, respaldada em preceitos da 

economia neoclássica. Tal idealização servia, supostamente, como explicação dos 

altos e baixos característicos à comercialização da maioria desses produtos. 

(HOMMA, 1992).  

Ou seja, existência de uma ganância generalizada das populações 

tradicionais, apoiada pelas orientações do mercado para especialização e 

incremento da extração de determinados recursos, ocasionaria o seu esgotamento e 

a resultante queda em sua comercialização. Isso demandaria intervenções externas, 

envolvendo principalmente domesticação dessas espécies, para se evitar extinções 

eminentes e a continuidade do “ciclo de pobreza” dessas populações.  

Como remarcam Redford e Stearman (1993), não se pode admitir que 

exista um alinhamento das organizações conservacionistas com interesses e 

objetivos das populações tradicionais, até porque nem todas as populações se 

encontram em um mesmo estágio de integração com a sociedade capitalista. Já em 

casos em que essas populações participam genuinamente dos esforços de 

preservação ambiental, remarca-se que nem sempre seus conceitos de preservação 

convergem com aqueles dos cientistas.  

Nessa mesma abordagem, reavaliações recentes (BYRON e ARNOLD, 

1997; SHEIL e WUNDER 2002; GODOY e outros,2005) da extensão do potencial de 

mercado dos produtos florestais não madeiráveis contribuíram para reduzir as 

expectativas sobre seus possíveis benefícios econômicos e das dificuldades de se 

integrar os objetivos das agências de desenvolvimento àqueles das populações 

tradicionais e povos indígenas. 

Uma terceira corrente acadêmica que influenciou o contexto da criação da 

CDB foi desenvolvida por uma série de estudos que relacionavam a taxa de 

inovação da indústria farmacêutica com o uso de práticas de Etnofarmacologia no 

processo de P&D (BALICK, e outros, 1996; ELISABETSKY, 1991, 2000; AYLWARD, 

1996; PRANCE, e outros, 1999) o que geralmente era complementado pela 

apreciação positiva da aplicação das plantas medicinais na geração de novos 

fármacos, sejam estes fitoterápicos usados por práticas de medicina tradicional ou 

ainda medicamentos alopáticos. (AKERELE, 1998; FARNSWORTH, 1997). 

Ainda pode-se relevar uma última corrente acadêmica nesse contexto 
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prévio à CDB (PEARL 1989, McNEELY, 1989; MORAN, 1993; BALEÉ, 1987; 1998; 

POSEY, 1984; 1987; DIEGUES, 2004, NIAMIR, 1995, PRAIN e outros,1999; 

WARREN e outros, 1995) 

Em grande parte, esta abordagem ganhou momento com o debate de 

Johnson (1974) sobre os aspectos cognitivos dos sistemas de classificação de solo 

de pequenos agricultores brasileiros. Essa percepção da complexidade de 

ecossistemas envolvidos nas práticas agrícolas por essas populações possibilitou, 

posteriormente, a compreensão e a teorização das práticas de agricultura itinerante 

de povos indígenas e populações tradicionais. (POSEY, 1987).  

Isso foi importante devido ao fato de que, até então, tais práticas eram 

vistas como um conjunto irracional e destruidor de sucessivas derrubadas e 

queimadas de áreas virgens - agricultura de coivara. 

Em seu aspecto mais amplo, a abordagem dessa corrente partia da 

Antropologia Ecológica e Humana para enfocar quais eram reais efeitos da ação 

humana sobre o meio ambiente. A partir de conceitos como paisagem cultural e 

povos da biosfera, essa abordagem buscou verificar os efeitos antropogênicos na 

promoção e proteção da biodiversidade, especificando o real escopo das 

intervenções históricas dessas populações sobre seus ecossistemas.  

Isso acabou por desconstruir a perspectiva na qual esses ecossistemas 

seriam prístinos e intocados e permitiu-se avançar na compreensão de como as 

práticas de manejo tradicionais dessas populações regulam a diversidade biológica.  

De acordo com Little (2001), esta perspectiva reunia a biodiversidade à 

sociodiversidade ao assumir que as populações humanas e o seu meio biofísico 

desenvolviam-se em um processo co-evolucionário complexo, fundado em 

constantes e numerosas relações simbióticas ao longo do tempo.  

Em termos mais recentes, esta abordagem chama atenção para a 

importância de práticas de co-gestão da sociobiodiversidade, além de dar saliência à 

questão dos direitos dessas populações sobre seus conhecimentos e recursos. Esse 

último fato teve impactos não negligenciáveis na implementação do artigo 8. j da 

CDB, que trata exatamente da definição do saber tradicional naquela convenção.  

Entretanto, acredita-se que não foi esta a corrente que teve maior 

preponderância na discussão do estabelecimento da CDB, mas sim a primeira, 

capitaneada por Wilson (1989), apresentada acima, uma vez que suas sugestões 

práticas coincidiam surpreendentemente com os interesses da indústria por insumos 
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baratos, prontamente disponíveis e pouco arriscados em termos de sua obtenção.   

A indústria foi rápida e eficiente em colonizar o marco legal responsável 

pela regulamentação do uso econômico dos produtos naturais e saber tradicional. 

Essa visão é corroborada por outros autores (SCHOLZ, 2003; PARRY, 2004; SEINI, 

2003).  

Para Scholz (2003, p.214), 
 

As mudanças tecnológicas sofridas pela indústria biotecnológica nos últimos 
dez anos,influenciaram a distribuição de poder global nas negociações 
sobre a biodiversidade, introduzindo essa indústria como um ator-chave na 
arena das negociações políticas internacionais do meio ambiente.  

 
Esse processo não foi livre de contradições e idiossincrasias, afinal como 

a apresentação anterior das outras correntes acadêmicas procurou mostrar, a 

criação da CDB não ocorreu em um vácuo social e político, havia interesses 

díspares em jogo. Mas como essa influência do setor empresarial se deu na prática? 

Quem foram os seus principais protagonistas? E, principalmente, qual foi o reflexo 

disso na criação e na implementação da própria CDB? 

Como se procurou mostrar, através da idéia de corrida pelo saber 

tradicional, as mudanças tecnológicas que repercutiram no setor da biotecnologia, a 

partir dos anos 1970, alimentaram um aumento da demanda por recursos biológicos 

e saber tradicional. Apesar disso, ainda não existiam regulamentações formais 

acerca da transferência e uso desses recursos. 

Segundo Parry (2004, p.78). 

  
[...] havia uma percepção de que enquanto as mudanças tecnológicas e 
econômicas estariam dando o ímpeto para a criação do novo mercado da 
bio-informação, seria um terceiro fator, a regulamentação, que iria ditar a 
maneira como esse mercado iria operar e quem iria lucrar mais com isto. 

 
No começo dos anos 1980, o NCI (National Cancer Institute) estava 

prestes a abandonar a sua linha de desenvolvimento de fármacos a partir de 

produtos naturais. Isso se deveria principalmente às crescentes demandas dos 

testes clínicos para obtenção de novos medicamentos e à ausência de resultados 

positivos nos programas de escaneamento em produtos naturais realizados entre as 

décadas de 1960 e 1980. (SCHOLZ, 2003, p. 215). 

Com a emergência da AIDS no começo dos anos 1980, houve um 

aumento na busca de métodos de escaneamento mais eficientes, e, já em 1986, o 

NCI conseguiu substituir satisfatoriamente testes clínicos in vivo com novos testes in 
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vitro, o que possibilitou a redução de custos, o aumento da quantidade das amostras 

avaliadas nas pesquisas, bem como a rapidez do processo. (BOYD e PAULL, 1995; 

apud PARRY, 2004, p. 115). Em 1990, tais avanços já permitiam o escaneamento de 

40 mil amostras de material biológico por ano. (CRAGG e BOYD, 1996; apud 

PARRY, 2004, p. 115). 

Outro fator que colaborou para essa verdadeira explosão foi o lançamento 

bem sucedido do fármaco taxol, em 1992, e, posteriormente, do paclitaxel para o 

tratamento de câncer do ovário, cujo desenvolvimento foi realizado a partir dos anos 

1970 com princípios ativos da árvore Taxus brevifolia Nutt.  

A aplicação comercial desse fármaco para tratamento de câncer de ovário 

e posteriormente para câncer do seio, em 1994, associado ao desenvolvimento bem 

sucedido de outros fármacos a partir de sustâncias naturais, tais como ciclosporina, 

a vincristina e a vinblastina criou a situação de que havia um verdadeiro ouro verde 

a ser prospectado pela P&D, feita a partir das substâncias derivadas da 

biodiversidade.  

A capacidade de armazenar por mais tempo as amostras, graças às 

novas técnicas de criogenia associada às novas possibilidades de escaneamento 

em massa de amostras obtidas a partir da biodiversidade mudou radicalmente o 

perfil dos fornecedores de material biológico, em meados dos anos 1980, com o 

aumento considerável da participação das universidades, jardins botânicos e outras 

instituições científicas. Nessa época, a indústria e os cientistas tornaram-se cada vez 

mais sensíveis às possibilidades de patentear os produtos obtidos nesse processo, o 

que também veio a renovar o ímpeto pela coleta no período. (PARRY, 2004).  

Com a contratação de jardins botânicos, universidades e museus de 

história natural como de agentes de coleta pelo NCI, iniciaram-se as comparações 

de que estas iniciativas eram uma contraparte das atividades de coleta e 

transferência de germoplasma ocorridas no passado colonial (RAFI, 1994). 

Acuados pelas críticas e denúncias de que haveria novos centros de 

controle que estariam praticando “biocolonialismo” e monopolização de recursos 

biológicos e saber tradicional (RAFI, 1994), o NCI decidiu, em 1988, elaborar um 

acordo formal tratando do acesso e uso subseqüente da coleta de material genético 

e saber tradicional associado, que ficou conhecido pela denominação de “carta de 

intenções”. (PARRY, 2004). 

Como o nome sugere, tratava-se de uma iniciativa para compensar os 
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países fornecedores pelo uso de seus recursos e saberes. Buscava-se estabelecer 

tal objetivo em três níveis: curto prazo, na forma de uma taxa inicial, paga à 

instituição que teria efetivado a coleta; médio prazo, na forma de apoio à infra-

estrutura local, com o treinamento de cientistas nos países originários dos recursos; 

e longo prazo com a assinatura de acordos que obrigariam o NCI (pelo menos 

teoricamente) a requerer que quaisquer direitos gerados com o uso do material 

sejam negociados até se alcançar um preço justo, mutuamente acordado. Em 

contraparte, o NCI teria a propriedade intelectual de todas as invenções obtidas com 

esses acordos. (PARRY, 2004). 

Ainda, segundo Parry (2004, p.120), esta carta de intenções, criada sob 

os auspícios do NCI, em meados da década de 1980, 

  
[...] tornou-se o modelo de quase todos os acordos de compensação que 
governam atualmente a coleta comercial de materiais genéticos no mundo  
[...] sem nenhuma modificação significativa, seus três princípios 
rapidamente tornaram-se a norma que prescreve o conjunto de termos e 
condições para a exploração dos recursos genéticos. 

 

Um dos aspectos mais interessantes nesse quadro foi de que, apesar das 

indústrias farmacêuticas não serem obrigadas a introduzir tais acordos, um número 

significativo delas já estava preparado para sua implementação. Estariam elas 

preocupadas em responder positivamente ao legado colonial das atividades de 

coleta? Para Parry (2004, p.120), 

  

[...] isso poderia ser explicado pela sua necessidade de evitar publicidade 
adversa, afinal como estas empresas estavam procurando um modo de 
formalizar e legitimar suas coletas, a CDB parecia bem adequada à este 
propósito ao estabelecer um conjunto de condições e termos sob os quais a 
exploração dos recursos genéticos poderia ser feita de modo “equânime” e 
“sustentável”, além de prover uma racionalidade “ambientalmente amigável” 
para a promoção das coletas. 

 
As grandes empresas buscaram alocar suas pesquisas com produtos 

naturais principalmente a partir da incorporação ou contratação de pequenas 

empresas de biotecnologia. Isso permitia a manutenção de um relacionamento 

indireto com os detentores dos saberes e recursos genéticos, que era mediado 

freqüentemente, por pesquisadores. (SCHOLZ, 2003). 

O impacto desses acordos no estabelecimento de novas práticas de 

coleta foi grande não só nas empresas. Sua implementação também refletiu na 

criação e institucionalização de grandes projetos de bioprospecção a partir do final 
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dos anos 1980. 

Ele também permitiu a criação de manutenção de redes de 

bioprospecção, legitimando e oficializando e fortalecendo relações informais que já 

existiam entre pesquisadores do setor público e privado, jardins botânicos, empresas 

farmacêuticas e universidades. Parry (2004, p.131) afirma que “Isto criou uma rede 

de empreeendedores interessados em coletar e comercializar amostras de material 

biológico e saberes associados que era muito mais extensa e coesa do que qualquer 

outra iniciativa que existiu no passado colonial”.  

Com efeito, essas redes possibilitaram a intensificação da coleta em nível 

global, incluindo novas áreas e novos atores, afinal, além das instituições científicas 

de coleta, ONGs também passaram a se envolver com bioprospecção, muitas vezes 

tirando proveito do seu status de instituição de caridade ou sem fins lucrativos, o que 

lhes permitiu reduzir os custos da coleta in situ e diluir os impactos sociais dessa 

atividade para as indústrias, acelerando a transmissão desse material biológico e 

saberes tradicional.   

Nas instituições públicas de pesquisa, os progressivos cortes no 

financiamento das pesquisas, subcontratações e constante achaque das condições 

de trabalho, também impactaram a aceitação e implementação desses acordos. 

Com esse aumento da pressão para buscar novas alternativas 

financeiras, desenha-se um quadro de “confusão” entre pesquisa básica e aplicada 

em que paulatinamente, com o envolvimento de interesses comerciais, as novas 

práticas de coleta têm levado pesquisadores a situações eticamente questionáveis, 

em que os interesses acadêmicos e comerciais se confundem, assim como os 

públicos e privados.  

Entretanto, com a introdução de um renovado imperativo comercial, a 

lógica da bioprospecção passou a ser concebida de maneira dupla: de que seria 

possível criar incentivos para a preservação e desenvolvimento de ecossistemas 

ameaçados e suas populações a partir da obtenção de retornos econômicos que 

seriam obtidos pela sua exploração.  

Tal premissa teria sido canonizada, ganhando a força de um fato auto-

evidente, baseado em nada além da sua própria reiteração hipnótica, cuja validade 

nunca foi testada. (PARRY 2004). 

Essa relação inevitavelmente levou a alterações na relação dos 

pesquisadores junto às comunidades estudadas, mas muitos pesquisadores da área 
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ainda preferem ver seu papel mais como investigadores científicos do que 

funcionários terceirizados do setor industrial.  

No entanto, como teria ocorrido a difusão da lógica da primeira “carta de 

intenções” do NCI até o estabelecimento das redes de bioprospecção e a 

subseqüente regulamentação em nível internacional pela CBD? 

O programa de pesquisa do International Cooperative Biodiversity Groups 

(ICBG), desenvolvido a partir dos anos 1990, no âmbito da National Science 

Foundation (NSF) e da United States Agency for International Development (USAID) 

talvez tenha sido uma das maiores iniciativas contemporâneas de bioprospecção. 

Seu objetivo declarado era integrar conservação da biodiversidade, atividades 

econômicas sustentáveis e a descoberta de novos fármacos. (ROSENTHAL, 2007). 

A idéia foi de montar um programa de coleta na forma de consórcios, que envolveria 

um grande número de atores em diferentes regiões do globo.  

Tipicamente, os consórcios eram organizados em rede, numa série de 

elos e nós que uniam instituições tais como: uma universidade ou centro de 

pesquisa norte-americana, dois ou mais fundos de pesquisa públicos norte-

americanos, museus, jardins botânicos localizados nos Estados Unidos e nos países 

fornecedores de recursos, além de uma organização não governamental e de 

empresas interessadas no desenvolvimento e comercialização de novos produtos. 

(ROSENTHAL, 2007).  

Segundo Parry (2004, p. 127) “Esta seria a primeira vez na história que 

empresas e institutos de pesquisa com financiamento público entraram em operação 

juntos, como sócios”.  

A implementação das redes de bioprospecção também expandiu o espaço 

geográfico das coletas, Parry (2004) remarca que, já durante o final dos anos 1980, 

o NCI promovia coletas em mais de 40 países e que a rede de parcerias do ICBG 

teria possibilitado a sua presença continuada em 8 países: Suriname, Chile, México, 

Argentina, Costa Rica, Peru, Camarões e Nigéria.  

É nesse contexto que a difusão da “carta de intenções” do NCI passou a 

ganhar espaço como modelo de todos os acordos de acesso e repartição de 

benefícios que hoje governam o uso comercial de material biológico e saber 

tradicional em nível mundial. Rapidamente, a sua estrutura trifásica de repartição em 

curto, médio e longo prazos, com pagamentos iniciais, investimento em infra-

estrutura e pessoal e um percentual dos royalties (geralmente 1-3% da renda bruta) 
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derivados da comercialização dos produtos tornaram-se norma. (PARRY, 2004). 

Observar essa genealogia da CDB não implica em supor a existência de 

uma conspiração sinistra na sua implementação, mas sim relevar o papel da 

indústria como ator-chave nesse processo que também contou com grande 

influência das mudanças tecnológicas e do marco político-econômicos no qual as 

universidades e institutos de pesquisa estavam inseridos. 

 De modo adicional, acredita-se que esta contextualização também nos 

permite revelar a racionalidade utilitarista subjacente à própria CDB. Afinal, apesar 

de ter-se mostrado e discutido o complexo conjunto de perspectivas que tratavam a 

questão à época, acredita-se ter sido a perspectiva de cunho mais utilitarista que 

ganhou espaço e acabou por influenciar de modo preponderante a CDB.  

 

 

4.3 A CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA 

 

Ao se expor a contextualização do debate do marco legal-institucional 

internacional que visa a encapar as discussões entre o conhecimento tradicional e 

propriedade intelectual, destaca-se a importância da Convenção da Diversidade 

Biológica. 

A discussão dessa temática vem ganhando espaço no arcabouço 

institucional da ONU desde que o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), foi estabelecido pela resolução 2.997 da sua Assembléia Geral, 

em 15 de dezembro de 1972.  

No entanto, somente vinte anos depois é que uma convenção que 

abarcasse a questão do desenvolvimento sustentável num âmbito mundial, com o 

objetivo de tentar reverter o quadro de pressão excessiva sobre os recursos naturais 

e estabelecer responsabilidades políticas individuais e coletivas para as partes 

contratantes ganhou corpo e nome. (DIAS, 2001). 

Por sua amplitude, a Convenção da Diversidade Biológica (CDB) é o mais 

importante acordo multilateral em matéria de meio ambiente e desenvolvimento, 

contando hoje com mais de 170 países signatários.  

A assinatura da CDB pelo Brasil aconteceu durante a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de 

Janeiro, de 5 a 14 de junho de 1992. Sua ratificação pelo Congresso Nacional se 
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deu em 3 de fevereiro de 1994, por meio do Decreto Legislativo no 2, publicado pelo 

Diário do Congresso Nacional, em 8 de fevereiro de 1994. 

De modo geral, os principais mecanismos para implementação da CDB 

são a Conferência das Partes (COP), o Órgão Subsidiário de Assessoramento 

Científico Técnico e Tecnológico (SBSTTA), o Mecanismo de Intermediação 

(Clearing House Mechanism), e o mecanismo financeiro exercido pelo Fundo 

Mundial para o Meio Ambiente (Global Environment Facility - GEF).  

Os objetivos da CDB abrangem a conservação da biodiversidade, a 

utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e eqüitativa dos 

benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. Além de buscar 

estabelecer parâmetros para a utilização sustentável dos recursos genéticos, a CDB 

faz colocações acerca da conservação in situ e ex situ desses recursos. Também 

vale citar alguns conceitos do preâmbulo da convenção, como a afirmação de que a 

biodiversidade tem valor intrínseco, ou seja, independente da sua utilidade para o 

homem, e que os Estados-nacionais têm direitos soberanos sobre os recursos 

biológicos dentro de seu território, rompendo com a idéia de que esses recursos 

seriam “patrimônio da humanidade”. 

Com relação direta ao debate do conhecimento tradicional e dos 

benefícios que podem ser dele obtidos, existem dois programas de trabalho no 

âmbito da CDB. O Grupo de Trabalho do artigo 8 (j), que teve suas reuniões 

iniciadas em Sevilha, em março de 2000, e o Grupo de Trabalho sobre Acesso e 

Repartição de Benefícios, que teve sua primeira reunião realizada em Bonn, em 

outubro de 2001. Em virtude desse pouco tempo de existência, pode-se notar a 

atualidade desse debate em âmbito internacional.  

Segundo a CDB, em seu Artigo 8, alínea (j), cada parte contratante deve, 

 
[...] em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e 
manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e 
populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação 
e à utilização sustentável da diversidade e incentivar sua mais ampla aplicação 
com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, 
inovações e práticas; e encorajar a repartição justa e eqüitativa desse 
conhecimento inovações e práticas. (ESTADO DE SÃO PAULO, 1997, p.20). 

 
O Artigo 8 trata da conservação in situ, isso suscita certo apoio às 

demandas de populações tradicionais e povos indígenas que são parte integrante 

dos ecossistemas. No entanto, segundo Posey e Dutfield (1996, p.104-105), para 
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sua efetiva implementação, o Artigo 8(j) requer, ao menos, a implementação das 

seguintes medidas: 

- A demarcação definitiva das terras indígenas bem como a garantia da 

sua segurança; 

- O apoio a iniciativas de desenvolvimento sustentável dos povos 

indígenas; 

- O desenvolvimento de novas estratégias, para aplicação do saber 

tradicional e suas tecnologias derivadas em um contexto mais amplo; 

- Apoio e fortalecimento das organizações indígenas, incluindo-se as 

locais, regionais, nacionais, alianças internacionais, conselhos, federações e uniões 

etc.; 

- A criação de uma estrutura legal internacional, que desenvolva 

mecanismos para a proteção e a repartição justa de benefícios gerados a partir das 

inovações e práticas derivadas do saber tradicional. 

 

Mesmo considerando-se as dificuldades, citadas acima, impostas para o 

cumprimento do Artigo 8, pode-se afirmar, de maneira geral, que a importância 

desse artigo está na institucionalização, na forma de um acordo internacional de 

caráter compromissivo, do reconhecimento do valor do conhecimento tradicional das 

populações tradicionais e indígenas. 

Já no Artigo 15 da CDB, que trata do Acesso aos Recursos Genéticos, lê-

se no parágrafo no 5: “O acesso aos recursos genéticos deve estar sujeito ao 

consentimento prévio fundamentado da Parte Contratante provedora desses 

recursos, a menos que de outra forma determinado por essa Parte”. (ESTADO DE 

SÃO PAULO, 1997, p.24). 

Em termos analíticos, pode-se afirmar que, apesar de a CDB constituir-se 

hoje um elemento-chave para o estabelecimento de uma base institucional para a 

proteção e uso sustentável dos recursos genéticos e conhecimento tradicional 

associado, ela não estabelece critérios ou parâmetros para proteção positiva dos 

conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos. (MITTELBACH, 

2001, p.20). 

De fato, essa proteção efetiva ou positiva, como Mittelbach (2001) coloca, 

não se verifica no arcabouço da CDB. E aparentemente nem é esse o seu objetivo, 

já que tal incumbência ficaria a cargo das instituições estatais competentes através 
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da implementação de suas respectivas legislações sui generis nacionais, porque a 

CDB centra seu foco hoje no estabelecimento das definições relevantes e na 

identificação de parâmetros que subsidiem o delineamento dos diferentes papéis e 

responsabilidades dos atores envolvidos e construção de capacitações, ou seja, os 

princípios e condições básicas para um sistema de consentimento prévio 

fundamentado em termos mutuamente acordados, esclarece os tipos de benefícios 

(monetários e não monetários) decorrentes dessa exploração bem como sua 

repartição. (PNUMA 2001, p.1). 

Desse modo, o problema de ordem prática que se apresenta é que, 

apesar da CDB caracterizar-se como uma convenção-quadro, que estabelece 

princípios, metas e compromissos globais, criando uma moldura para as políticas de 

proteção da biodiversidade global, deixando a tomada de decisão para os seus 

signatários (ALBAGLI, 2001, p.8), ela não oferece mecanismos multilaterais para 

lidar com a conservação e uso sustentável da biodiversidade e conhecimentos 

associados. Ao contrário disso, segundo a RAFI (1994), a CDB tem uma atuação no 

sentido de promover acordos bilaterais -contratos comerciais e outros acordos para 

acesso da biodiversidade e conhecimento tradicional associado- por isso, desse 

modo, sua atuação seria falha enquanto instrumento capaz de prover um plano de 

ação baseado na colaboração entre seus signatários, principalmente entre os países 

do Sul.  

Pode-se atestar a sanção da CDB para esses acordos ao se observar as 

freqüentes referências que seu texto faz à expressão “termos mutuamente 

acordados”, quando trata do acesso ao material genético em seu Artigo 15.4, e da 

necessidade de “consentimento prévio fundamentado, ou esclarecido” em seu Artigo 

15.5. 

Com relação à propriedade intelectual, a CDB coloca em seu Artigo 16, 

parágrafo 5o que  

 
As Partes Contratantes, reconhecendo que patentes e outros direitos de 
propriedade intelectual podem influir na implementação desta Convenção, 
devem cooperar a esse respeito em conformidade com a legislação 
nacional e o direito internacional para garantir que esses direitos apóiem e 
não se oponham aos objetivos desta Convenção. (ESTADO DE SÃO 
PAULO, 1997, p.26). 

 
Nesse sentido, a CDB não faz nenhuma oposição ao uso abusivo de 

mecanismos de proteção a propriedade intelectual, que caracterizam a biopirataria. 
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Ou seja, em contraponto ao Artigo 8.(j) que afirma, entre outros aspectos, a 

necessidade de proteção ao conhecimento tradicional, o Artigo 16 revela toda a 

dubiedade da CDB ao permitir interpretações de que a proteção do saber tradicional 

somente poderá ser efetivada desde que respeitadas as ações de apropriação 

ilegítimas através do emprego indevido da propriedade intelectual. Dessa forma, a 

CDB pode ser compreendida como uma extensão do acordo TRIPs, que regula 

internacionalmente a implementação e manutenção dos sistemas de propriedade 

intelectual. 

Também é importante ressaltar que, em termos gerais, o capítulo 16 lida 

com o “acesso e transferência de tecnologia” e como ressaltam Posey e Dutfield 

(1996, p. 105): 
 

[...] as tecnologias das populações tradicionais raramente são consideradas 
como sendo 'tecnologia' em parlatórios internacionais. Essa visão é parte de 
uma corrente mais ampla que tende a rebaixar, minimizar e ignorar o saber, 
as inovações e as práticas dos povos indígenas e populações 
internacionais. A CDB, entretanto, eleva estes saberes a uma categoria 
central (artigos 8.(j) e 18.4) como tecnologias relevantes para a preservação 
e uso sustentável da biodiversidade. Portanto, está claro que as 'tecnologias 
indígenas e tradicionais' estão incluídas como as demais tecnologias no 
Artigo 16. 

 

Além de incorrer em uma visão reducionista do conhecimento tradicional, 

para a pesquisadora Kathy McAfee, (1999, p. 528), a CDB poderia ser caracterizada 

por conceber a natureza como uma mercadoria comercializável internacionalmente. 

Nesse sentido, três noções inter-relacionadas ocupariam uma posição de destaque 

e, juntas, refletiriam a influência do paradigma econômico global na Convenção. São 

as idéias de “recursos genéticos”, “benefícios da biodiversidade” e “propriedade 

intelectual”. 

 McAfee (1999, p.528), assim, se pronuncia: 

 

O próprio conceito de recursos genéticos representa uma conquista 
discursiva do paradigma instrumentalista de curto-prazo. Ele reduz o 
significado da diversidade biológica a um sentido de mercadoria 
presumivelmente separável de suas relações complexas com outras 
“unidades” da natureza e valorável somente na medida em que é 
consumida. A noção de “repartição de benefícios” da biodiversidade, 
explicitamente ligada aos recursos genéticos no texto da CDB, prometida 
aos países do Sul e suas comunidades como um prêmio pela sua 
disposição em cumprir os instrumentos de propriedade intelectual de 
interesses comerciais forâneos, direciona a ênfase para os aspectos da 
natureza que podem ser removidos do seu contexto local, “desenvolvido” 
pelos meios da tecnologia industrial privada e vendidos lucrativamente nos 
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mercados internacionais. 
 

Ainda afirma que: 
 

Se, como o paradigma econômico global sugere, a valoração e as trocas     
baseadas no mercado fornecem um modo para uma alocação justa e 
eficiente dos “benefícios da biodiversidade” em termos mundiais, então as 
diferenças culturais, as desigualdades econômicas Norte - Sul, assentados - 
sem-terra e disputas sobre as autoridades dos Estados junto às 
comunidades indígenas e locais; tornam-se todas irrelevantes para o 
trabalho da gerência ambiental internacional pela CDB e outras instituições 
multilaterais. De fato, muito da atratividade do paradigma econômico global 
para os policy makers  internacionais, reside no fato de que ele não dá 
enlevo às políticas e práticas ambientalmente destrutivas, tampouco aos 
seus atores e beneficiários, mas ao contrário, provê uma linguagem e um 
conjunto de conceitos para tornar a destruição da biodiversidade uma 
responsabilidade de abstrações como “falhas de mercado” e “falhas de 
políticas. 
 
 

  Apesar da ênfase contratualista da CDB e das críticas de que o seu 

fortalecimento implica em um esvaziamento da discussão das demandas das 

populações tradicionais em outros fora internacionais, como, por exemplo, na 

Comissão de Direitos Humanos da ONU, não se pode negar que o reconhecimento 

da contribuição das populações tradicionais e indígenas para a manutenção da 

diversidade biológica é um ganho político considerável. (POSEY, 1999, p.11).  

Entretanto, à guisa de conclusão cabe comentar outras críticas feitas à 

CDB, que estão além do escopo desse estudo. Alguns autores como Harrop (2003, 

2004) remarcam a posição de alguns setores conservacionistas de que a CDB seria, 

essencialmente, um acordo antropocêntrico, o que com efeito, deslocaria o ponto 

crucial da questão da extinção em massa de espécies de plantas e animais, para a 

questão do desenvolvimento. 

Esse ponto é compatível com a análise empreendida aqui uma vez que, 

como se procura demonstrar, os principais grupos de interesse que atuaram no 

processo de criação da CDB não foram grupos conservacionistas, mas sim 

determinados consórcios de pesquisa em aliança com empresas de biotecnologia.  

Já Howard (2003) remarca que, apesar de serem as mulheres as maiores 

contribuídoras para a gestão e promoção da biodiversidade em termos locais, muito 

pouco tem sido feito para potencializar essa atuação, afinal, apesar da CDB 

mencionar os direitos das mulheres e sua atuação no preâmbulo da convenção, 

nada foi incluído em seu texto definitivo. 

Na próxima seção, a contextualização segue com o enfoque do acordo 
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TRIPs. Procurar-se-á mostrar, adiante, sua interação com a CDB, bem como seu 

impacto na implementação da legislação de propriedade intelectual no Brasil.  

 

 

4.4 O ACORDO TRIPS – REFLEXOS EM RELAÇÃO À CDB E SEU IMPACTO 

SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO 

BRASIL 

  

 

Neste tópico delinear-se-á brevemente o contexto geral que culminou com 

a aprovação da atual legislação de propriedade intelectual no Brasil, para, em 

seguida, serem apresentados alguns de seus mecanismos. 

Um marco sobre propriedade intelectual no Brasil foi a ratificação do 

acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, 

conhecido pela sua sigla em inglês - TRIPs - com o decreto legislativo no1.355 de 30 

de dezembro de 1.994, portanto, dois anos após da assinatura da CDB pelo Brasil. 

A lei 9279/96, que regula os direitos e obrigações relativas à propriedade 

intelectual no Brasil, foi alvo de muita discussão e controvérsia antes e durante a sua 

promulgação e regulamentação pelo decreto no 1.553, de 16 de abril de 1.998. 

Para melhor compreender sua origem, faz-se necessário considerar, 

brevemente, o quadro geopolítico/comercial internacional daquele momento, em que 

o aumento dos custos de pesquisa, desenvolvimento e marketing de produtos 

sintéticos, após a expiração da maioria das patentes dos fármacos desenvolvidos a 

partir do “boom” químico da Segunda Guerra Mundial, fez com que a indústria 

farmacêutica revertesse parte de seus esforços de pesquisa para a área da 

biotecnologia e para o rastreamento de substâncias naturais com atividade 

farmacológica.  

Pode-se conjugar a isso, o fato das novas ondas de fusões facilitadas, em 

grande parte, pela flexibilização da movimentação do capital industrial internacional 

e pelo avanço das tecnologias da informação e telecomunicações, além do fato da 

redução do custo das análises laboratoriais com o constante avanço de técnicas de 

high throughput screening, que vieram possibilitar a análise de uma grande 

quantidade de amostras vegetais para obtenção de “esqueletos químicos” úteis no 

desenvolvimento de novos fármacos.   
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Nesse âmbito, ainda em meados da década de 1980, os EUA, alegando 

uma pretensa “fragilidade” do regime de proteção à propriedade intelectual no Brasil 

e em outros países em desenvolvimento, iniciou uma campanha para pressionar a 

adequação da lei brasileira aos interesses de suas empresas através do uso de uma 

seção de sua Lei de Comércio, a chamada Super 301. Desse modo, foram impostas 

sanções comerciais unilaterais ao Brasil – principalmente com relação aos produtos 

agrícolas - sob o argumento de que era necessário, segundo o entendimento 

americano, que o Brasil “modernizasse” e “fortalecesse” seu sistema legislativo de 

propriedade intelectual, o que significava conceder patentes aos processos e 

produtos farmacológicos, alimentícios e biotecnológicos, etc. (NERO, 1998, p.8). 

Desde a Convenção de Paris - que nasceu em fins do século XIX, e foi o 

primeiro tratado de propriedade intelectual de caráter multilateral - ficou instituído o 

chamado tratamento nacional, pelo qual, respeitando-se a escolha pelo tipo de lei de 

propriedade intelectual de cada país signatário, afirmavam-se direitos iguais para 

todos os pedidos de patentes nacionais ou estrangeiros, de modo que se um país 

quisesse ou não conceder patentes, deveria fazê-lo sem discriminar a nacionalidade 

do requerente.  

No entanto, a realidade discutida no conselho do TRIPs, no âmbito da 

OMC, é bem outra. O esforço das nações do Norte consistiu no estabelecimento de 

padrões mínimos de propriedade intelectual em nível internacional, especialmente 

nos setores emergentes da indústria da biotecnologia. 

A manobra norte-americana para impor padrões mínimos para o 

patenteamento, principalmente para fármacos, e posteriormente para os produtos 

das chamadas empresas de “ciências da vida”, consistiu em deslocar a discussão do 

foro da OMPI – uma das 16 agências especializadas das Nações Unidas em que, 

cada uma das mais de 170 nações associadas tem direito a voto – e realocá-la no 

âmbito da OMC, no Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, ou como é 

mais conhecido GATT, sua sigla em inglês.  

Desse modo, a partir de 1986, o GATT promoveu a chamada Rodada 

Uruguai que, após duras negociações, culminou com a assinatura, em 15 de abril de 

1994, do Acordo Sobre os Direitos de Propriedade Intelectual -TRIPs-, que trata a 

questão da propriedade intelectual em um contexto de competição puramente 

comercial, rompendo com o regime de manutenção das características legais 

soberanas e acenando com um programa de padronização intensiva dos sistemas 
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de proteção à propriedade intelectual com maiores direitos para os proprietários. 

Segundo Shiva (2001, p.108), 
 

[...] a estrutura do acordo TRIPs foi concebida e moldada por três 
organizações: Comitê de Propriedade Intelectual (Intellectual Property 
Comittee, IPC), Keidanren e União das Confederações da Indústria e dos 
Trabalhadores (Union of Industrial and Employees Confederations, UNICE). 
O IPC é uma coalizão de 12 grandes empresas norte-americanas: Bristol 
Myers, Du Pont, General Eletric, General Motors, Hewlett Packard, IBM, 
Johnson & Johnson, Monsanto, Pfizer, Rockwell e Warner. Keidanren é uma 
federação de organizações econômicas no Japão e a UNICE é reconhecida 
como a porta-voz oficial dos negócios e da indústria da Europa. 
 

A mesma autora (2001, p.109), ao citar o comentário de James Enyart, da 

Monsanto, sobre a estratégia da IPC, reafirma: 

 

 Uma vez que nenhum grupo comercial existente se encaixava de fato no 
projeto de lei, tivemos que criar um. [...] Uma vez criado, a primeira tarefa do 
IPC foi repetir o trabalho missionário que realizamos nos Estados Unidos nos 
velhos tempos, desta vez com as associações industriais da Europa e do 
Japão, para convencê-los de que um código era possível. [...] consultamos 
muitos grupos de interesse durante todo o processo. Não foi uma tarefa fácil, 
mas nosso Grupo Trilateral foi capaz de deduzir das leis dos países mais 
avançados, os princípios fundamentais para a proteção de todas as formas de 
propriedade intelectual. [...] Além de vender nossos conceitos em casa, fomos 
até Genebra, onde apresentamos nossos documentos aos membros da 
secretaria do GATT. Também aproveitamos a oportunidade para apresentá-lo 
aos representantes de muitos países em Genebra. [...] O que descrevi a 
vocês absolutamente não tem precedentes no GATT. A indústria identificou 
um grande problema no comércio internacional. Elaborou uma solução, 
tornou-a uma proposta concreta e vendeu-a ao nosso e a outros governos. 
[...] As indústrias e operadores do mundo comercial desempenharam, 
simultaneamente, os papéis de paciente, diagnosticador e terapeuta. 
 

A par desse contexto da criação do acordo TRIPs, a discussão atual, na 

OMC, com relação ao acesso dos recursos genéticos e à indústria de biotecnologia 

tem seu foco no processo de revisão do artigo 27.3 alínea (b) do acordo TRIPs, no 

qual, em se tratando da matéria sujeita ao patenteamento, afirma que os membros 

podem excluir da patenteabilidade plantas e animais distintos de microorganismos e 

processos essencialmente biológicos, entretanto, devem prover proteção às 

variedades cultivadas de plantas. 

Segundo Khor (2002, p. 69),  
 

[...] este subparágrafo é rico em implicações para as questões envolvendo 
natureza, evolução e propriedade do conhecimento no uso da biodiversidade, 
a repartição de benefícios advindos do uso da biodiversidade, a natureza da 
“invenção”, no que concerne a natureza e processos e produtos biológicos 
(formas de vida), os direitos de comunidade locais e os impactos ecológicos, 
sociais e éticos da biotecnologia moderna (em particular da engenharia 
genética). 
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O mesmo autor comenta que “os aspectos-chave do artigo são: (i) a 

opção de excluir a patenteabilidade de certos organismos biológicos, mas não 

outros; (ii) a opção de excluir a patenteabilidade de certos processos, mas não 

outros; (iii) a opção de proteger variedades cultivadas de plantas através do 

patenteamento ou de um sistema sui generis, ou através de um sistema que 

combine os dois; (iv) um processo de revisão deste subparágrafo.( KHOR, 2002, p. 

69).  

Desse modo, o Artigo 27.3(b) permite a seus membros excluírem da 

matéria patenteável plantas e animais, mas não micro-organismos, o que levanta 

sérias dúvidas quanto aos critérios empregados no Acordo para a distinção dessas 

três categorias. 

De modo adicional, Khor (2002) ressalta que não está claro, porque esta 

distinção foi feita entre essas três categorias de organismos, assim como também 

não está claro se a exclusão de plantas e animais aplica-se apenas àqueles que 

ocorrem na natureza, ou se pode optar por excluir plantas geneticamente 

modificadas ou que contenham partes (incluindo-se microorganismos) que foram 

geneticamente modificados. Outro ponto de dissensão refere-se ao escopo da 

autorização do patenteamento de microorganismos, uma vez que não está claro se 

ela aplica-se apenas aos microorganismos geneticamente modificados ou se ela 

também pode ser aplicada para os microorganismos que ocorrem naturalmente. 

O mesmo autor acima (2002: 71) afirma  
 

[...] há uma falta de clareza no critério-racionalidade usado para decidir o 
que pode ou não ser patenteados no Artigo 27.3(b). Isso é revelado pela 
distinção artificial feita entre plantas e animais (que podem ser excluídos); e 
microorganismos (que podem ser incluídos), e também processos 
“essencialmente biológicos” (que podem ser excluídos) e processos 
microbiológicos. 

 

De modo complementar à constatação da falta de clareza dos critérios de 

distinção da matéria patenteável, ou a sua natureza “artificial”, sob os auspícios do 

Acordo TRIPs, pode-se afirmar, segundo Khor ( 2002,p.71), que 

 
[...] a estipulação da patente compulsória de microorganismos (que são seres 
vivos naturais) e processos microbiológicos (que são processos naturais) 
pelas provisões do Artigo 27.3(b) contrapõe os princípios básicos da 
propriedade intelectual: de que as substâncias e processos existentes na 
natureza são uma descoberta e não uma invenção, o que impossibilitaria seu 
patenteamento. Além disso, ao dar aos membros do acordo a opção de 
excluir ou não plantas e animais dos objetos de patenteabilidade, Artigo 
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27.3(b) permite o patenteamento da vida. 
 

No contexto da disputa política para a revisão do referido Artigo na OMC, 

segundo um documento apresentado pela missão permanente do Brasil, OMC 

(2001), a revisão deste artigo deve incluir uma definição mais precisa do termo 

microorganismo, já que o sistema de patentes afirma que a matéria do 

patenteamento deve ser nova, envolver um passo inventivo, ser capaz de aplicação 

industrial, e que, para ser patenteável, um microorganismo não pode existir na 

natureza. Entretanto, os escritórios de patentes dos EUA e do Japão têm concedido 

as chamadas patentes amplas sobre recursos genéticos e conhecimento tradicional 

associado, pois processo de isolamento de um microorganismo de ocorrência 

natural tem sido aceito geralmente como patenteável. 

Esse é o caso das patentes acerca de processos e produtos que 

envolvem plantas dos países do Sul como o nim (Azadirachta indica), a quebra-

pedra, (Phylanthus niruri) e as plantas que entram na composição da bebida 

utilizada em rituais religiosos, conhecida como ayhuasca, além dos recentes casos 

envolvendo o registro dos nomes açaí e cupuaçu como marcas comerciais pela 

empresa japonesa Asahi Foods. 

Nesse sentido, o mesmo documento, OMC (supra cit.), julga que este tipo 

de patente levanta preocupações éticas culturais e religiosas, além de se colocar em 

confronto direto com o Artigo 8 (j) da CDB, minando o sistema de propriedade 

intelectual como um todo. Ainda, segundo esse documento, esse fato tornaria 

urgente uma revisão do escopo efetivamente abrangido pelo termo microorganismo 

no acordo TRIPs. 

Assim, a proposta brasileira no processo reformulação do artigo 27.3 (b) e 

que caminha ao lado da Índia, do bloco formado pelos países africanos, América 

Latina e Caribe, entre outros países do Sul, propõe que seja incluída a possibilidade 

dos membros requererem, quando apropriado, como condição de patenteabilidade: 

(a) a identificação da fonte do material genético, (b) o conhecimento tradicional 

relacionado usado na obtenção do material, (c) a evidência da repartição justa e 

eqüitativa de benefícios, e (d) evidência de consentimento prévio fundamentado da 

agência estatal competente ou da comunidade para a exploração do objeto da 

patente, além de uma nota explicativa que esclareça que as descobertas ou material 

de ocorrência natural sejam excluídos da matéria sujeita à patenteabilidade.  
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No entanto, a discussão tem sido dificultada pela intransigência nas 

negociações por parte dos países do Norte. Esse fato é revelado quando, ao 

considerar a proposta da Índia junto ao conselho do TRIPs de anexar, aos pedidos 

de patente, recursos genéticos que partam de um conhecimento tradicional uma 

prova de consulta nos registros do banco de dados de conhecimento tradicional 

daquele país, com intuito de coibir as patentes amplas, os EUA afirmaram que 

qualquer mudança nesse sentido no sistema de patentes se tornaria um “pesadelo 

administrativo” para os escritórios públicos de propriedade intelectual daquele país. 

OMC (2002). 

É com essa mesma disposição para o debate, que as delegações desses 

países tratam as denúncias de patentes amplas que tomam o direito de propriedade 

de plantas de uso milenar nos países do sul para comercialização de produtos 

biopiratas em seus mercados.2 

 Quando a Índia conseguiu a revogação das patentes concedidas nos 

EUA e UE acerca do uso medicinal do açafrão (Curcuma longa), a sua delegação 

apresentou um documento, OMC (2002), ao conselho do TRIPs que, entre outras 

contribuições, condenava as práticas de patentes amplas acusando os países do 

Norte de praticarem biopirataria. A resposta dos EUA foi de que eles não sabiam o 

que era biopirataria, posto de outro modo, eles pediam que se definisse biopirataria, 

pois nem sequer suspeitavam do que o termo tratava. 

É por essas pérolas de linguajar advocatício que a agenda da revisão do 

artigo 27.3(b) do acordo TRIPs está atrasada desde as turbulentas reuniões da 

OMC, em Seattle, configurando o atual impasse nas discussões. 

Essa contextualização é importante por atestar o fato de que o acordo 

TRIPs não foi fruto de negociações democráticas entre os países signatários, mas 

sim de uma imposição dos interesses, valores e uma visão de mundo das 

multinacionais dos países do Norte junto aos demais países.  

No entanto, constatar isso não deve implicar, necessariamente, no 

abandono do fórum da OMC por parte dos países do Sul. Apesar da diferença do 

poder de barganha entre os países, acredita-se que os países do Sul devem manter 

uma posição de enfrentamento no processo de revisão do Artigo 27.3(b).  

                                                 
2  Essa prática que tem sido objeto de reportagens freqüentes nos meios de comunicação onde, erroneamente 

são chamadas de “patentes de plantas”. Apesar desses desencontros vê-se o papel dos meios de 
comunicação de modo positivo, pois, de algum modo, contribuem para aumento da divulgação da questão 
dos recursos genéticos, saberes tradicionais e sua utilização. 
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A falta de clareza e de coerência nas definições da matéria patenteável 

demonstra que o sistema de patentes foi desenvolvido para invenções mecânicas, o 

que torna sua aplicação intratável para organismos vivos. Khor (2002, p.72) remarca 

que a revisão do referido Artigo deveria esclarecer os seguintes tópicos: Por que a 

opção de exclusão de patenteabilidade de plantas e animais não se estende aos 

micro-organismos, já que não há embasamento científico para a distinção? E, por 

que a exclusão do patenteamento de “processos essencialmente biológicos” não se 

estende aos “processos microbiológicos” já que este último também é um processo 

biológico?   

Para levar isso em conta, o processo de revisão do Artigo deve ser 

conduzido no sentido de se retirar da matéria passível de patenteamento os micro-

organismos, bem como os demais organismos e suas partes, além dos processos 

naturais que os produzem.  

Essa mudança colocaria um fim na concessão de patentes amplas que se 

baseiam em conhecimento tradicionais, tais como as relativas à planta nim, 

originária da Índia ou do método de preparação do curare desenvolvido, 

principalmente, pelos índios Wapixana, do Brasil. 

À guisa de conclusão, Khor (2002, p.96) remarca em forma de 

questionamento alguns aspectos preocupantes relativos aos efeitos advindos da 

implementação do acordo TRIPs sobre o meio ambiente: 

- O TRIPs encorajará a difusão de tecnologias ambientalmente perigosas? 

- O TRIPs irá desencorajar ou até mesmo dificultar a difusão de 

tecnologias ambientalmente mais adequadas?  

- Irá o TRIPs, ironicamente, facilitar a transferência de conhecimento 

sobre os recursos biológicos das comunidades dos países em desenvolvimento para 

as empresas e instituições de pesquisa nos países desenvolvidos, com o uso de 

direitos exclusivos de propriedade intelectual e sem a devida recompensa?”.   

A partir dessa breve ambientação de um dos principais acordos 

legalmente compromissivos assinados pelo Brasil, parte-se adiante para a 

apresentação de alguns mecanismos de proteção à propriedade intelectual 

existentes no Brasil e suas aplicações. 
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4.5 INSTRUMENTOS DE NORMALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL  

 

 

A par da análise da lógica interna do Acordo TRIPs, a seção anterior 

buscou demonstrar o quadro de pressão política e comercial que marcou a sua 

implementação no Brasil, afinal, foi diante das retaliações comerciais externas e das 

conseqüentes pressões internas dos setores afetados no Brasil, que a Lei 9279/96, 

que passou a regulamentar os instrumentos de propriedade intelectual no Brasil, foi 

aprovada no senado em regime de urgência urgentíssima. 

O objeto da propriedade intelectual é a criação da mente humana. Ela 

busca realizar a conciliação de dois objetivos contraditórios. Primeiro, a publicação 

das idéias, invenções e criações, de modo a torná-las disponíveis a terceiros que 

poderão posteriormente incrementá-las, nutrindo, assim, o desenvolvimento técnico 

e a inspiração artística. Em segundo, o incentivo econômico para as pessoas que 

estão envolvidas em esforços criativos, de modo que os criadores possam captar os 

retornos financeiros decorrentes desse emprego. (ASEAN, 2000, p. 6).  

A propriedade intelectual é um termo cada vez mais difícil de definir, ela 

objetiva caracterizar o status dos direitos morais e econômicos dos criadores, bem 

como o do público em ter acesso a essa informação ao reunir os conceitos de 

criação privada e de proteção pública, e pode ser entendida como um conjunto de 

direitos associados aos aspectos intangíveis de bens físicos ou serviços.  

As leis que regulamentam a propriedade intelectual tentam proteger os 

criadores e outros produtores de mercadorias e serviços intelectuais através da 

concessão de certos direitos temporários para controlar o uso a ser feito desses 

produtos. Assim, a propriedade intelectual provê direitos relacionados a: i) trabalhos 

literários, artísticos e científicos; ii) apresentações artísticas e transmissões de 

programas pela mídia; iii) invenções em todos os campos de atividade; iv) 

descobertas científicas; v) desenho industrial; vi) marcas, designações e nomes 

comerciais e vii) proteção contra práticas desleais de competição. (OMPI, 2001). 

 Vale ressaltar que existem outras categorias de proteção como, por 

exemplo, no caso de variedades cultivadas de plantas, programas de computador, 

topografias de circuitos integrados – chips – e domínios de internet que remetem a 

sistemas de proteção sui generis.  
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Nesse sentido, é importante remarcar que a propriedade intelectual é uma 

instituição que tem seu dinamismo ditado pelos interesses dos proprietários das 

corporações que se inserem em campos tecnológicos emergentes que não possuam 

ainda mecanismos de proteção institucionalizados. Ou seja, de acordo com o 

surgimento e desenvolvimento de novas atividades de interesse econômico cuja 

proteção não seja contemplada no sistema vigente, vide caso atual da biotecnologia, 

seus representantes logo se apressam em criar mecanismos de proteção adequados 

às especificidades do novo negócio. 

Para muitos observadores, a recente proliferação de pedidos de 

propriedade intelectual no começo deste século, protagonizada pela ascensão da 

economia informacional, pode ser vista como parte de um processo maior de “novo 

cercamento dos comuns” ou ainda uma “grilagem intelectual em massa” em que 

recursos que eram tidos como bens públicos, passam a ter seu acesso restrito e 

acabam por se transformar em mercadorias escassas. (AOKI, 1996; BOYLE, 1996; 

apud HUMPHREY e VERDERY, 2004). 

   A seguir ilustrar-se-ão brevemente alguns campos da propriedade 

intelectual, ressaltando a importância das patentes, cuja influência é marcante para 

as indústrias farmacêuticas e de biotecnologia.    

 

 

4.5.1 Patentes 

 

 

As patentes originariamente eram concessões discricionárias de uma 

autoridade governamental, quase sempre um rei. Seus casos mais antigos 

ocorreram nos estados italianos, durante a chamada renascença. (Sherwoood, 1992: 

34). 

Atualmente, a patente é um documento técnico, um título de propriedade, 

publicado por uma agência estatal – no caso do Brasil, essa agência é o Instituto 

Nacional de Propriedade Intelectual, INPI, – após o encaminhamento de um pedido 

no qual a invenção é descrita com as reivindicações necessárias à delimitação das 

particularidades do invento e o pagamento das taxas de submissão.  

O INPI concede dois tipos de patentes: a patente de invenção, que 

configura avanços do conhecimento técnico e expressa a combinação de atividade 
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inventiva e aplicação industrial com validade de vinte anos; e o modelo de utilidade, 

que serve para privilegiar um aperfeiçoamento funcional num objeto de uso 

conhecido com aplicação industrial, esse com validade de quinze anos. 

Desse modo, pode-se afirmar que a patente é um monopólio concedido 

pelo Estado a um inventor por um tempo limitado em troca da revelação da 

descoberta, de modo que outros possam se beneficiar do avanço no estado da 

técnica. Mas, para se obter uma patente, deve-se proceder ao atendimento de 

alguns requisitos: novidade absoluta, inventividade –ou atividade inventiva- e 

aplicação industrial, além de atender a requisitos explicativos da invenção para a 

obtenção do registro.  

A idéia aplicação industrial ou utilidade reclama a possibilidade do objeto 

da invenção - um produto ou parte dele - ser feito concretamente ou, em se tratando 

de um processo ou parte dele, que seja possível executá-lo em escala industrial. 

 A novidade é um critério fundamental que trata da presença da 

informação em questão no arcabouço do conhecimento humano, no entanto, ela 

nunca pode ser estabelecida, pois somente a sua ausência é que pode ser provada. 

O requerimento de passo inventivo ou não obviedade trata da questão da 

invenção ser óbvia para uma pessoa capacitada na área do conhecimento em 

questão, como, por exemplo, uma simples associação de diferentes formas de 

conhecimento existentes que não atendam aos aspectos que tipificam todas as 

invenções como: um problema a ser solucionado; a solução para esse problema e 

um resultado garantido pela aplicação da solução. A última condição a ser 

preenchida para se obter uma patente é a explicação detalhada da essência da 

invenção, de modo a permitir que pessoas capacitadas na técnica ou arte em 

questão sejam capazes de reproduzir e/ou fazer uso da invenção. (OMPI 2001). 

É importante ressaltar que as patentes têm validade somente no território 

do país que a concede. E que caso seja concedida, o seu titular tem que cumprir 

com a exigência de utilização efetiva da invenção patenteada dentro de um prazo 

previsto pela legislação, além do pagamento de uma taxa de anuidade que se inicia 

no terceiro ano da data do depósito do pedido até a extinção da patente. 
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4.5.2 Indicações geográficas 

 

 

Outro mecanismo contemplado pela propriedade intelectual é a indicação 

geográfica. “Havana”, “Porto”, “Chianti” são alguns exemplos conhecidos de nomes 

de cidades ou regiões que são associados a produtos de certa natureza e qualidade. 

Assim, podem se tornar alvo de apropriação indevida. Um caso específico das 

indicações geográficas é a denominação de origem, onde determinadas 

características do ambiente em que a mercadoria é produzida, como o solo, o clima 

e os métodos de produção, bem como fatores humanos, fazem com que a 

denominação de origem seja entendida como um tipo especial de indicação de 

procedência. (OMPI, 2001, p.118).  

O registro de indicações geográficas requer um ato público como em uma 

articulação entre diferentes partes interessadas, como associações e cooperativas, 

já que dificilmente se podem atingir determinados padrões de produção numa área 

produtiva sem um mínimo de interação entre os produtores envolvidos; no entanto, 

existe a possibilidade de ela ser expedida frente a um pedido privado. Ao contrário 

do que acontece com as marcas, a validade do registro das indicações geográficas 

não se extingue pelo não uso. 

 

 

4.5.3 Marcas 

 

 

As marcas são constituídas para tentar evitar a concorrência desleal, 

baseando-se no argumento de que é injusto apresentar um produto a uma pessoa 

como sendo de outra. (Sherwood 1992:27). As marcas geralmente são uma palavra 

ou sinal que serve para identificar com exclusividade e distinguibilidade a fonte de 

um produto ou serviço. 

Quanto à forma de apresentação podem ser: nominativa, figurativa, mista 

ou tridimensional. Seu registro e gestão são coordenados pela Lei 9.279, de 14 de 

maio de 1996, assim como as patentes e as indicações geográficas e os crimes de 

concorrência desleal. 
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4.5.4 Direitos autorais 

 

 

A sua origem remonta ao surgimento da imprensa, quando se tornou 

possível a reprodução das obras de um determinado autor em grande escala. Em 

sua essência, o mecanismo permite que o autor tenha seus direitos garantidos por 

toda a vida, mais um período subseqüente limitado que garanta o usufruto dos 

benefícios de sua obra pelos seus descendentes. 

É um ramo da propriedade intelectual que lida com os direitos de formas 

particulares de criatividade relacionadas principalmente com a comunicação em 

massa. Sua peculiaridade é a de proteger apenas a forma de expressão das idéias e 

não as idéias propriamente, buscando proteger o proprietário dos trabalhos artísticos 

de cópias não autorizadas. Seu escopo atinge obras literárias, musicais, artísticas bi 

e tridimensionais, mapas e desenhos técnicos, fotografias, filmes e outras obras 

audiovisuais, adaptações, traduções e outras transformações de obras originais 

apresentadas como criação intelectual nova, programas de computador e antologias, 

enciclopédias, bases de dados. 

A proteção aos direitos autorais independe de registro, sendo esse 

facultativo. A última lei que consolida a regulação dos direitos autorais no Brasil é a 

de número 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

 

 

4.5.5 Variedades cultivadas 

 

As variedades cultivadas ou,como são mais conhecidas, pelo 

estrangeirismo cultivar - de cultivated variety - também são alvo de proteção no 

Brasil. 

 A proteção assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no 

território brasileiro, ficando vedada a terceiros, durante o prazo de quinze anos, e, no 

caso de espécies frutíferas e florestais e outras arbóreas, dezoito anos, a produção 

com fins comerciais do material de propagação da variedade cultivada sem a 

autorização do titular. 

Para se obter o certificado de proteção de variedade cultivada, é 
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necessário que o requerente preencha relatórios descritivos da sua distinguibilidade, 

homogeneidade e estabilidade, além do requisito de novidade.  

A instituição da proteção de variedades cultivadas é fato relativamente 

recente no marco legal brasileiro. Ela, assim como o direito autoral, ocorre através 

de uma lei sui generis, no caso a lei 9.456, sancionada, em 25 de abril de 1997.      

 

 Quadro 2 - Síntese dos instrumentos de PI.  

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL (PI) OUTROS INSTRUMENTOS 

DE PI 

DIREITOS DO 

INVENTOR 

SINAIS 

DISTINTIVOS 

DESENHO 

INDUSTRIAL 

DIREITOS DO 

AUTOR 

SUI GENERIS 

Patentes: produtos e 

processos 

Marcas  Direito autoral 

e conexos 

Lei de cultivares 

Modelos de Utilidade Indicações 

Geográficas: 

denominações de 

origem e indicações 

de procedência 

 Software Lei de acesso ao 

patrimônio genético 

e conhecimento 

tradicional 

associado 

Topografia de 

circuitos integrados 

   Expressões 

tradicionais culturais 

 Fonte : Elaboração própria. 

 

 

Após colocar alguns mecanismos de proteção à propriedade intelectual, é 

importante ressaltar outros modos de se proteger a atividade inventiva sem respaldo 

formal, como o segredo de negócio. Nessa estratégia de proteção, não existe, 

obviamente, a interferência dos órgãos internacionais ou nacionais que 

regulamentam as legislações de propriedade intelectual. No entanto, quando da sua 

violação, eles podem ser reclamados através da legislação contra concorrência 

desleal do país em questão.  

Os segredos de negócios têm-se tornado cada vez mais importantes 

devido a três razões: primeiramente, a patente pode ser usada como fonte de 

informação para pequenas melhorias pela concorrência, além de possibilitar o 
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emprego de técnicas de engenharia reversa; em segundo lugar, para os 

interessados que se iniciam e inventores individuais com apoio financeiro limitado, o 

segredo de negócio pode ser uma estratégia atraente para proteger o trabalho nessa 

primeira fase; o terceiro e último fator aborda o tema da mobilidade de mão-de-obra, 

que acentuará o risco da transferência de tecnologia não autorizada ou mesmo de 

conhecimento tácito. (ALBUQUERQUE, 1998 e SHERWOOD, 1992). 

 

 

4.6 A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

 

 A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) é um órgão 

das Organização das Nações Unidas (ONU) que administra acordos (ver quadro 

abaixo) e formula recomendações destinadas a diminuir os conflitos da propriedade 

intelectual e, ao mesmo tempo, adotar medidas para a aplicação de políticas 

uniformes e para a solução de controvérsias em nível internacional. 

 

Quadro 3 – Acordos Multilaterais sobre Propriedade Intelectual (AMUPIs). 
AMUPIs Administrados pela OMPI ANO ÚLTIMA 

REVISÃO 

Nº DE 

PAÍSES 

BRASIL* 

Convenção da União de Paris (CUP) 1883 1967/79 151 Sim 

Convenção de Berna para Proteção de 

Direitos Autorais 

1886 1971/79 134 Sim 

Acordo de Madrid sobre repressão à falsa 

indicação de procedência de produtos 

1891 1967 31 Sim 

Acordo de Madrid sobre registro de marcas 1891 1967 61 Não 

Acordo de Haia sobre Depósito de Desenhos 

Industriais 

1925 1975 29 Não 

Convenção Universal sobre direitos do 

autor/UNESCO 

1952 1971 97 Sim 

Acordo de Nice sobre Classificação para 

efeito de marcas 

1957 1977 58 Não 

Acordo de Lisboa sobre Denominações de 

Origens 

1958 1979 18 Não 

Convenção de Roma p/ Proteção de artistas 

e produtores fonogramas e organismos de 

1961 1998 58 Sim 
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radiofusão 

Convenção Internacional para a Proteção de 

Variedades Vegetais (Tratado UPOV) 

1961 1991 43 Sim 

Convenção que institui a OMPI 1967 1967/79 171 Sim 

Acordo de Locarno – Classificação de 

Desenhos e Modelos 

1968 1979 35 Não 

Tratado de Cooperação em Matéria de 

Patentes (PCT) 

1970 1984 100 Sim 

Acordos de Straburgo sobre Classificação 

Internacional de Patentes (União IPC) 

1971 1979 43 Sim 

Convenção de Genebra p/ Proteção dos 

produtores de fonogramas contra reprodução 

não autorizada 

1971 1998 57 Sim 

Acordo de Viena sobre classificação de 

elementos figurativos em marcas 

1973 1985 13 Não 

Convenção de Bruxelas sobre distribuição de 

sinais de satélites 

1974 1989 22 Não 

Tratado de Budapeste sobre reconhecimento 

internacional do depósito de microorganismos 

p/ fins de patenteamento 

1977 1980 45 Não 

Tratado de Nairobi sobre a proteção do 

símbolo olímpico 

1977 1980 45 Sim 

Tratado sobre Registro Internacional de obras 

audiovisuais 

1989 1989 13 Sim 

Tratado de Genebra sobre direitos de marcas 1994 1994 22 Não 

 Fonte: Barbieri, 2000.  
 * Participação do Brasil no AMUPI. 
 

Alguns dos preceitos básicos dos direitos de propriedade intelectual, 

constantes na declaração da OMPI, centram-se nos seguintes pontos: 

- Desejar o desenvolvimento e manter a proteção dos direitos de autores 

em seus trabalhos literários e artísticos de maneira que seja tão efetivo e uniforme 

quanto possível; 

- Reconhecer a necessidade de introduzir novas regras internacionais e 

clarificar a interpretação de certas regras existentes, a fim de prover soluções 

adequadas para as questões surgidas a partir dos novos desenvolvimentos 

econômicos, sociais, culturais e tecnológicos; 

- Reconhecer o profundo impacto do desenvolvimento e convergência de 
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informação e tecnologias de comunicação na criação e uso de trabalhos literários e 

artísticos; 

- Enfatizar o significado excelente da proteção dos direitos autorais como 

um incentivo para a criação literária e artística; 

- Reconhecer a necessidade de manter um equilíbrio entre os direitos dos 

autores e o interesse público geral, particularmente a educação, a pesquisa e o 

acesso à informação. 

 

Não se pode falar sobre propriedade intelectual sem fazer referência a 

esta organização, pois ela atua no sentido de elaborar e coordenar as discussões 

sobre as novas normas de propriedade intelectual.  

No âmbito das discussões internacionais sobre o regime de acesso aos 

recursos genéticos e saber tradicional, a discussão da documentação do saber 

tradicional em bancos de dados é objeto de polêmica na OMPI. 

A organização possui um projeto piloto de banco de dados de estado da 

arte prévia, com o objetivo de fornecer detalhes do estado da arte do saber 

tradicional junto aos examinadores dos pedidos de patente. Essa iniciativa foi 

resultado de uma série de visitas e avaliações internacionais acerca das 

expectativas e necessidades das populações tradicionais junto ao sistema de 

propriedade intelectual.  

Nesse sentido, concluiu-se que as populações indígenas e tradicionais 

apóiam a documentação de seus conhecimentos. (OMPI, 2001). 

Segundo Seini (2003), a indústria também apóia ostensivamente a criação 

de inventários de saber tradicional, no sentido de capacitar os escritórios de 

propriedade intelectual a buscar o estado da arte prévia para avaliar os pedidos de 

patentes relacionados a esse saber. Isso teria o efeito de minimizar as acusações de 

biopirataria e ajudaria no estabelecimento de cláusulas contratuais para a 

negociação do saber tradicional. 

De modo complementar, durante a terceira reunião do Comitê sobre 

Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos, Saber Tradicional e Folclore, em 

2000, as práticas contratuais, banco de dados e mecanismos de verificação da 

origem do saber relacionado aos pedidos de patente (disclosure) e à proteção do 

saber tradicional foram avaliados como os temas chave a serem debatidos. (OMPI, 

2001).  
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Entretanto, várias contradições são geradas por estas normas que, na 

realidade, escondem uma dupla face, que responde a interesses que variam de 

tempo em tempo, como se procurará discutir na próxima seção. 

 

 

4.7 PROPRIEDADE INTELECTUAL, SABER TRADICIONAL E 

DESENVOLVIMENTO 

  

 
Após apresentar, nas seções anteriores, o contexto que remarca o 

processo internacional de institucionalização de regimes de propriedade intelectual 

mais uniforme, bem como seu reflexo no Brasil, analisar-se-ão as categorias 

apresentadas pela legislação pertinente. Procede-se, inicialmente, neste tópico, uma 

análise concisa e crítica das implicações decorrentes do uso exclusivo de 

mecanismos de propriedade intelectual tanto para o desenvolvimento, em termos 

gerais, quanto para a proteção do saber tradicional. Em um segundo momento, se 

buscarão apreciar e discutir outros instrumentos, além da propriedade intelectual 

para a proteção do saber tradicional.  

Ao analisar a interface entre o acordo TRIPs e a CDB, destaca-se que 

não existem referências mútuas nesses acordos acerca de possíveis conflitos e/ou 

sinergias existentes.  

Para efeito da proteção ao saber tradicional, ressalta -se que uma vez que 

o TRIPs argumenta basicamente que a propriedade intelectual consiste em um 

direito privado, como um fim em si mesmo, a CDB enfatiza a soberania dos Estados 

nacionais sobre seus recursos naturais e saberes tradicionais, subordinando o 

direito privado, inclusive, a propriedade intelectual ao interesse nacional. 

De acordo com Dhar (2003, p. 83), enquanto que a CDB busca 

estabelecer um regime mais inclusivo, com o maior número possível de 

interessados, o TRIPs enfatizaria essencialmente a necessidade de se proteger os 

interesses individuais. Três conflitos emergiriam nesse contexto: (i) no caso de 

invenções realizadas a partir de material biológico, o TRIPs não provê mecanismos 

que permitam revelar ou esclarecer a fonte do material ou saber utilizado nas 

invenções ou até mesmo sobre a obtenção de consentimento prévio durante a 

obtenção desse material junto aos detentores originais e ao país de origem; (ii) as 
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formas tradicionais de propriedade intelectual incluídas no TRIPs são inadequadas 

para a proteção efetiva do saber tradicional; (iii) a transferência tecnológica, como 

apresentada pela CDB fica inviabilizada em um contexto em que a propriedade 

intelectual é priorizada.  

Apresenta-se a seguir uma comparação mais detalhada das medidas 

conflitantes entre os dois acordos 

 

  Quadro 4 - Medidas e provisões da CDB e do Acordo TRIPs. 

Medidas da CDB Medidas do Acordo TRIPs 

A conservação da biodiversidade é um objetivo- 

chave do tratado 

A realização do livre comércio como motivo 

primeiro para promover o regime internacional 

de propriedade intelectual 

Os Estados possuem direitos soberanos sobre o 

seu material genético e saber  

Tradicional 

A propriedade intelectual das invenções 

biotecnológicas deve ser concedida, mesmo 

sem maiores considerações acerca da origem 

do material genético e saber tradicional. 

As populações tradicionais devem ser 

reconhecidas pela sua contribuição à preservação 

e uso sustentável da biodiversidade. 

Apenas indivíduos ou pessoas jurídicas 

podem obter propriedade intelectual. Escopo 

muito limitado para obtenção de direitos 

coletivos. 

Qualquer uso de material genético e saber 

tradicional requere consentimento prévio dos 

Estados ou das populações detentoras. 

O requerente da patente prescinde da 

declaração e identificação da origem do 

material genético e saber tradicional para 

obtenção do título.  

O uso do saber tradicional e material genético 

deve ser acompanhado de uma repartição de 

benefícios entre os envolvidos. 

O titular da patente é o único beneficiado com 

o uso econômico advindo da aplicação da 

propriedade intelectual. 

Os países em desenvolvimento que fornecem o 

material genético e saber tradicional devem estar 

envolvidos nas pesquisas biotecnológicas 

Não há referencias ao envolvimento dos 

países fornecedores de recursos. A estrutura 

do acordo considera apenas o quadro pós 

pesquisa, em que a proteção dos produtos e o 

processos derivados é o único objetivo.  

A transferência de tecnologia para os países 

fornecedores de recursos genéticos deve ser 

realizada em livre acordo. 

O “valor econômico das licenças” seria a 

diretriz principal na determinação dos termos 

de transferência tecnológica.  

  Fonte: (DHAR, 2003, p. 86), modificado pelo autor.  
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Em se tratando de um possível conflito entre os acordos, não existe um 

consenso acerca como e quais regras seriam aplicadas. “Para alguns países, as 

medidas do último tratado (TRIPs) deveriam prevalecer onde houvesse 

incompatibilidade (lex posterior derogat lex anterior). Para outros, as medidas da 

CDB relativas à propriedade intelectual e conservação da biodiversidade são mais 

específicas e, portanto, deveriam prevalecer sobre as medidas do acordo TRIPs (lex 

specialis derogat lex generalis)”. (BERNASCONI-OSTERWALDER, 2006, p. 308). 

Esse é contexto em que o debate tem sido tratado em nível internacional, 

a sua dinâmica é lenta, e o debate vem sofrendo razoável esvaziamento. 

Dificilmente pode-se arriscar uma conjectura futura seja de curto ou médio prazo que 

aponte para a superação definitiva dessas incongruências.    

Nesse contexto, os paladinos da difusão dos instrumentos de propriedade 

intelectual para promoção do desenvolvimento alinham, de modo geral, as seguintes 

conseqüências -propiciadoras de desenvolvimento- advindas da aplicação do 

sistema: (i) agregação de valor; (ii) conquista de novos nichos de mercado; (iii) 

maiores investimentos em pesquisa & desenvolvimento e (iv) fonte de informação 

tecnológica. Essas seriam as características favoráveis à promoção de inovações 

tecnológicas e, portanto, ao desenvolvimento.  

De um modo geral, essa abordagem economicista parte de uma premissa 

gradualista e reducionista do desenvolvimento, onde a “proteção à inovação” – leia-

se fortalecimento irrestrito das leis de propriedade intelectual – “atuaria como 

fermento do desenvolvimento econômico dos países”. (SHERWOOD, 1992, p.16). 

Mas será que as inovações tecnológicas e a criatividade de modo geral, 

dependem da propriedade para sua continuidade? Será que na ausência desse 

regime, o desenvolvimento tecnológico e científico ficaria reprimido? E o saber 

tradicional? Desapareceria nesse quadro? 

Responder a essas perguntas é de fundamental importância uma vez que 

tratar a criatividade humana do mesmo modo que outra mercadoria qualquer traz 

implicações importantes para a sua proteção e incentivo em contextos culturais 

diferenciados. 

A questão inicial que poderia ser abordada é que este enfoque tenta, 

erroneamente, desvincular a propriedade intelectual do contexto da competição 

comercial para justificá-la como sendo pertinente à “infra estrutura de 
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desenvolvimento de um país” (SHERWOOD,1992, p.16). Nesse sentido, acredita-se 

ser pertinente a lembrança do jurista brasileiro, Pontes de Miranda, que afirmava que 

em se tratando de propriedade intelectual, trata-se de competição. Ou seja, sinalizar 

que é um olhar do desenvolvimento extremamente simplista que passaria apenas 

pelo mercado. 

Longe de “satanizar” o sistema de propriedade intelectual e, mesmo 

considerando-a como um ativo complementar fundamental para garantir a 

apropriação e agregação de valor em um ambiente de concorrência perfeita, cabe 

lembrar que seu uso adequado para os fins da inovação tecnológica requer, antes, 

uma análise detalhada do estágio de desenvolvimento dos setores industriais a 

serem afetados no país em questão e no exterior. Ou seja, para ter a cabo seus 

efeitos positivos para a promoção do desenvolvimento, seu emprego deve ocorrer 

como um elemento componente de um grupo de ações de política industrial, 

integradas e orquestradas seletivamente em um sistema nacional de inovação. 

O fato que se procurou atestar no tópico anterior é que o contexto da 

aprovação da lei de propriedade intelectual no Brasil - sob grandes pressões 

políticas e econômicas das multinacionais aqui instaladas - se deu em um quadro 

bastante diverso, no qual tanto os interesses nacionais, quanto o planejamento 

político-econômico foram extremamente prejudicados.     

A visão reducionista e irresponsável de que a aplicação indiscriminada de 

mecanismos de propriedade intelectual seria um “fermento” para o desenvolvimento 

econômico também omite que o sistema está aberto aos abusos. Explica-se: devido 

ao fato da criação intelectual não ter fronteiras, diferentemente da propriedade 

tangível, a conseqüência é que  

 
  [...] os custos de transação e implementação desses direitos é muito alto, o 

que significa que o sistema é mais acessível à grandes empresas. Esta 
situação pode também encorajar o comportamento oportunista das  
empresas, uma vez que elas podem infringir os direitos de empresas 
menores, populações tradicionais e outros inventores de pequeno porte que 
não tenham força econômica para encarar efetivamente um litígio legal. 
(DUTFIELD, 2000, p.9). 

 
Outro argumento que permitiria inferir o impacto favorável no 

desenvolvimento da implementação de um sistema de propriedade intelectual forte, 

segundo seus defensores, decorreria do aumento do fluxo de investimentos diretos 

estrangeiros.  

No entanto, existe também a preocupação inversa de que o fortalecimento 
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do sistema de propriedade intelectual pode afetar adversamente o fluxo de 

investimentos diretos estrangeiros, através do uso das patentes como uma 

estratégia defensiva pelas empresas, ou seja, através do uso das patentes para se 

preservar mercados que já estejam cativos e mantê-los sem concorrência, 

mantendo-os somente com o influxo de mercadorias importadas e/ou através da 

prática de estratégias paulatinas de substituição de importações. (KHOR, 2002, 

p.90).  

Nesse sentido, segundo um estudo do impacto do acordo TRIPs nos 

países em desenvolvimento feito pela UNCTAD, afirma-se que  

 
[...] até hoje existem poucas evidências conclusivas de a propriedade 
intelectual expande consistentemente a transferência tecnológica para os 
países em desenvolvimento. Alguns pontos determinantes dessa 
transferência (através de investimentos externos diretos e licenciamentos) 
incluem os custos dessas transferências, que geralmente dependem da 
capacidade tecnológica local, que refere-se à disponibilidade local de 
competências, tecnologias, redes de fornecimento, capacidade de P&D, 
competitividade empresarial e institucional além de aspectos da infra-
estrutura local. (2000, apud KHOR, 2002, p. 89). 

 
Apresentando uma análise de 44 indústrias com foco nos “países 

desenvolvidos” Mansfield (1988, apud SHIVA, 2001, p. 36) remarca que “o impacto 

das patentes na taxa e direção de invenções e inovações é, no todo, extremamente 

pequeno em todas as áreas analisadas, com exceção das indústrias químicas 

secundárias”.  

A mesma autora, ao citar os trabalhos de E. Mansfield sobre mais de 100 

empresas de 12 setores distintos nos EUA, conclui que  

 
[...] a proteção de patentes não se revelou essencial para equipamento 
elétrico, equipamento de escritório, automóveis, instrumentos, metal 
primário, borracha e indústria têxteis. Em outras três indústrias, petróleo, 
maquinaria e produtos metálicos fabricados, estimou-se que a proteção de 
patentes era essencial para o desenvolvimento e a introdução de cerca de 
10 a 20% das suas invenções. Nas indústrias químicas e farmacêuticas, as 
patentes foram julgadas essenciais para 80% das invenções. (MANSFIELD 
1988, apud SHIVA, 2001, p. 36). 

 
Em se tratando da regulamentação da propriedade intelectual no caso 

específico do Brasil, Barbieri (2000, p. 18) afirma que 

 
 [...] decorridos quatro anos da sua vigência, não se observam os 
benefícios  apregoados pelos que defendem o aumento da proteção 
patentária e dos direitos concedidos. Em relação à área de farmacêutica, 
não houve aumento dos investimentos em P&D no país, o preço dos 
medicamentos aumentou, o consumo diminuiu e os laboratórios apresentam 
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lucros exorbitantes. 
 

De modo complementar, para Londe (2006, p. 23),  
 

[...] da forma como o TRIPs tem sido aplicado no Brasil, ele se configura 
como um instrumento de manutenção do status quo atual, ou seja, o TRIPs 
não fomenta o desenvolvimento da indústria nacional, o que pode ser 
verificado por dois fatores. O primeiro diz respeito ao baixo número de 
pedidos de patente depositados no Brasil; e o segundo, à pequena 
participação dos pedidos brasileiros em comparação com países como 
Estados Unidos, Japão, Coréia, Austrália e Rússia. 
 
 

Cabe ressaltar que esse baixo número de pedido de patentes também é 

decorrente do próprio processo de industrialização no Brasil, que ainda ressente a 

ausência de uma política industrial definida. 

Para Barbieri (2000, p. 18.), a adoção do TRIPs dificulta a adoção de 

práticas retaliatórias unilaterais, principalmente por parte dos países desenvolvidos, 

mas, ao mesmo tempo, observa-se em países que o adotaram, como o Brasil e o 

Chile, uma elevação nos preços dos produtos patenteados e uma redução interna da 

produção em detrimento das importações.  

Ou seja, ao contrário do que se é propalado pelos paladinos da 

propriedade intelectual, sua influência, em termos de economia política internacional, 

não é a de permitir ou promover uma maior distribuição de riquezas e poder, mas 

sim a de expressar e reproduzir uma estrutura desigual, oriunda de uma 

determinada configuração de poder no sistema internacional que fomenta a 

apropriação desigual de bens e saberes, e que aprofunda o fosso Norte – Sul.  

Essa visão é corroborada por Gandelman (2004, p. 96) que entende 
 

[...] que o processo de formação de um regime internacional (de 
propriedade intelectual) tem sido tratado como um assunto que diz 
respeito exclusivamente ao campo do direito, ou como um tema que tem 
alguma relação, no máximo, com certas questões econômicas. Mas 
jamais ele é entendido como resultado de relações de poder geradas pela 
estrutura do sistema internacional; e muito menos como tema de 
economia política internacional. 3 

 
A questão da aplicação da propriedade intelectual à biodiversidade e aos 

saberes tradicional é ainda mais conflitante. Segundo Santos (1997, p. 89),  

 
 [...] os direitos de propriedade intelectual protegem o conhecimento tecno-
científico moderno e a possibilidade de converter as inovações 
biotecnológicas em fonte de imensos lucros. Por isso mesmo, os Estados 
Unidos e os países industrializados preconizam a universalização desses 

                                                 
3 grifo do autor 
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direitos, tanto em nível internacional (via GATT-TRIPs, OMC, CBD, Banco 
Mundial e outras instâncias multilaterais), quanto em nível nacional (via 
adoção do regime de patentes e de leis de cultivares pelo maior número 
possível de países) 

 
Percebe-se, assim, que os direitos de propriedade intelectual são 

protegidos porque significam riqueza, mas a tecnologia não reconhece que, por trás 

de uma semente de milho crioula, existem centenas de anos de preservação do 

germoplasma pelos primeiros colonizadores e pelas comunidades nativas. Dessa 

forma, Santos (1997) questiona: Por que o conhecimento e a inovação modernos 

merecem proteção? Por que não conferir direitos sobre todo e qualquer tipo de 

conhecimento e inovação? E mais: Os verdadeiros direitos de propriedade e o 

registro de patente não pertenceriam às comunidades nativas? Se a OMPI fala em 

“reconhecer a necessidade de manter um equilíbrio entre os direitos de autores e o 

interesse público geral, particularmente a educação, a pesquisa e o acesso à 

informação”, por que se alterou esse equilíbrio e não se educou a comunidade 

primitiva? 

Após discutir as implicações da propriedade intelectual para o 

desenvolvimento, parte -se adiante para a apreciação do uso de seus instrumentos 

para a proteção do conhecimento tradicional. 

De maneira geral, é bastante difícil propor que a propriedade intelectual, 

em especial as patentes, seja um mecanismo de proteção adequado, afinal, não 

existe a possibilidade de concessão de uma patente para uma população ou 

comunidade, somente inventores individualizados na forma de pessoas ou empresas 

com personalidade jurídica.  

Pode-se até haver concessões para um grupo restrito de pessoas, porém 

este grupo deve ser precisamente descrito e limitado. Assim, como grande parte do 

conhecimento tradicional não tem essas características, fica excluído de proteção no 

contexto da propriedade intelectual stricto sensu. 

Ao se analisar isso, pode-se inferir a dificuldade de se obter proteção para 

o conhecimento tradicional com o uso de patentes, pois nesses casos, as 

contestações de patentes relacionadas ao conhecimento tradicional já pertencentes 

ao domínio público falham ao justificar sua apelação sobre o argumento da 

existência prévia de sistemas de propriedade tradicionais, pois o que basicamente 

afirmam, dessa maneira, é que o conhecimento em questão está no domínio público.  

Ou seja, se o conhecimento tradicional não for gerido como um segredo 
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por seus detentores, ele pode ser tomado como res nullius (um bem sem 

proprietários) pelas empresas, e partir da premissa de que ele não tem proprietário, 

é razoável também afirmar - nos termos estritos da lei de propriedade intelectual- 

que sua exploração comercial não afeta os direitos de ninguém. 

Essa constatação não impede que os advogados das causas das 

populações aleguem a infração dos direitos morais das comunidades detentoras do 

conhecimento tradicional, já que na maioria dos casos pode-se argumentar o uso do 

conhecimento tradicional como insumo intelectual essencial para a realização da 

inovação.  

No entanto, essa posição também é de difícil defesa porque, ao tentar 

valorar a contribuição do conhecimento tradicional em uma dada inovação, ela peca 

por negligenciar a contribuição do arcabouço do conhecimento técnico-científico, 

que geralmente também colabora para uma determinada inovação. 

Ainda com relação ao conhecimento tradicional que se encontra no 

domínio publico, é legítimo, segundo Dutfield (2000, p.6), argumentar que as 

comunidades devem ser compensadas como uma forma de incentivo para a 

manutenção de seus sistemas tradicionais de gerenciamento de recursos e 

conhecimento, quando reconhecidamente sustentáveis. Neste caso, não é 

necessária uma justificativa em termos morais, afinal, todos os atores da sociedade 

se beneficiam de um meio ambiente equilibrado.  

De modo complementar, ao analisar as inadequações da aplicação do 

sistema de propriedade intelectual para a proteção do conhecimento tradicional, 

Posey (1999, p.12) - modificado por este autor -, sintetiza algumas causas: 

− A propriedade intelectual reconhece direitos individuais, e não 

coletivos; 

− Requere um ato específico de “invenção”; 

− Requere a existência de aplicação industrial (patentes);  

− Simplifica os regimes de propriedade; 

− Estimula a comercialização; 

− Reconhece somente valores para o mercado; 

− É sujeita aos atores com maior poder econômico e sua manipulação; 

− São difíceis de monitorar de ter seu cumprimento assegurado; 

− São caros, complicados e demorados. 
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Ao apresentar essas características que remarcam uma série de 

inadequações nos mais diversos planos analíticos, deve-se ressaltar que, em casos 

específicos, alguns instrumentos de propriedade intelectual podem ser úteis para 

que as populações tradicionais protejam algumas manifestações criativas no 

contexto capitalista, como, por exemplo, o uso de indicações geográficas para a 

produção comercial de objetos de artesanato, bem como o uso de direitos autorais 

na proteção de padrões de desenhos e motivos iconográficos.  

Mesmo constatando as inadequações dos instrumentos de propriedade 

intelectual para a proteção do saber tradicional, Posey e Dutfield (1999, p.96) 

elencam as possíveis aplicações de seus instrumentos, bem como alguns problemas 

mais específicos: 
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 Quadro 5 - Vantagens e desvantagens dos instrumentos de propriedade intelectual. 

Instrumentos 

de 

Propriedade 

Intelectual 

Vantagens Desvantagens 

Patentes -Podem ser usadas para a proteção 

legal do saber; 

-São vigentes na maioria dos países. 

- Período de proteção limitado; 

- Possuem custos elevados e sua 

solicitação requer 

assessoramento advocatício; 

- Não se aplica à proteção de direitos 

comunitários. 

Modelos de 

utilidade 

-Podem ser empregados para proteger 

o saber tradicional, sendo mais 

adequado que as patentes; 

-Possuem custos relativamente 

menores do que as patentes.  

 

- São vigentes em poucos países; 

- Não há acordos que garantam a sua 

aplicação em nível internacional; 

- A duração da prazo de proteção é 

ainda menor que a das patentes. 

Direitos 

autorais 

-Processo de requerimento e obtenção 

é mais fácil que os demais instrumentos 

de propriedade intelectual; 

-Duração maior do prazo de proteção. 

-Protege a expressão das idéias, mas 

não o conhecimento em si; 

-Período de proteção expira; 

-Exige a materialização do 

conhecimento em quadros, fotografia, 

fonograma, escultura etc... 

Marcas -Custo de obtenção relativamente mais 

acessível; 

-Período de proteção indefinido, embora 

deva ser renovado periodicamente; 

- Podem ser usados para aumentar as 

vendas de produtos comercializados por 

organizações indígenas tradicionais. 

- Não protege o conhecimento em si. 

 Fonte: Posey e Dutfield (1999, p.96) 

 

No caso dos direitos autorais, cabe lembrar que eles protegem apenas a 

forma, o recorte das informações e conhecimentos dentro de uma determinada obra. 

O direito autoral não protege o conhecimento contido e expressado naquela obra. 

Segundo Seini (2003, p. 164), isso implica perceber que “o direito autoral 

protege a expressão das idéias ao invés das idéias em si”. 
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Uma decorrência disso é que, para a criação dos bancos de dados de 

saber tradicional, a questão do acesso às informações contidas no banco é de suma 

importância.  

Afinal, caso o acesso ao banco seja livre, seu efeito inicial seria 

basicamente o de publicar o saber tradicional, o que possibilitaria, inclusive, ações 

de apropriação indébita. 

O contraponto disso é que apenas banco de dados com livre acesso 

poderia servir como elemento comprobatório do estado da arte prévia em recursos 

legais contra usos indevidos do saber tradicional. O que talvez seja uma prática 

relevante e aplicável para o saber tradicional que já se encontra no domínio público. 

Além do banco de dados, a proteção do saber tradicional, através do 

direito autoral, poder ser realizada também através de livros e obras audiovisuais. 

No entanto, pesa sobre este mecanismo a limitação temporal, geralmente de 50 

anos, após a morte do autor.  

Isso torna tal mecanismo de proteção inadequado, uma vez que o saber 

tradicional tem uma dinâmica de transmissão ao longo de diversas gerações. Outro 

ponto é a questão da autoria, que aqui também se faz presente, afinal se a 

propriedade é conferida ao autor, então quem seria o autor desse saber 

documentado? O etnobiólogo, o antropólogo que transcreveu esse saber? O pajé, a 

rezadora, o curandeiro ou toda a comunidade?  

Tais perguntas continuam sem resposta, mas talvez o aspecto mais 

problemático desse instrumento seja realmente o fato dele proteger apenas a forma 

de expressão, o recorte do saber tradicional e não o saber em si. Afinal, como 

remarca Seini (2003, p. 166), “os bioprospectores podem ler, ouvir ou assistir,  

portanto, aprender a partir desse material legalmente, sem romper os direitos 

autorais, o que os capacitaria a acessar tal saber e mercantilizá-lo sem mencionar 

ou reconhecer os seus detentores originais”.  

Já no caso das patentes, repetem-se algumas dessas limitações inerentes 

à aplicação da propriedade intelectual como já citada acima, tais como a limitação 

temporal da proteção, a questão da titularidade, o grau de tecnicismo necessário no 

preenchimento da sua solicitação, o custo, que pode ser considerado elevado tendo-

se em vista que as populações tradicionais possuem baixa renda, etc. 

Mas o problema maior talvez seja o choque de racionalidade, entre os 

distintos modos de se apropriar, ou seja, a própria zona de contato entre a 
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propriedade intelectual e as regras costumeiras, culturalmente diferenciadas que 

governam o uso desse saber nas populações tradicionais e povos indígenas. 

Isso se deve essencialmente à lógica individualista inerente à propriedade 

intelectual, que busca criar direitos exclusivos enquanto que as comunidades 

tradicionais têm um sistema coletivo de gestão desse saber, que, muitas vezes, 

estende-se a várias comunidades de uma mesma região. 

De maneira adicional, como remarca Seini (2003, p.168), 
 

[...] os interesses dessas populações freqüentemente vão além da forma 
material de um produto físico e incluem saberes culturalmente determinados, 
inovações e práticas associadas à estes recursos e saberes. Estas atividades 
intelectuais das populações são inaplicáveis para a propriedade intelectual, 
uma vez que não podem ser bem transcritas, como é requerido para a 
concessão da patente. 
 

Essa questão dinâmica oral e da imbricação do saber tradicional com a 

natureza é importante para se verificar outro aspecto do choque entre os distintos 

modos de se apropriar nessa zona de contato. 

Mgbeoji (2006) argumenta que os termos “conhecimento” e “publicação” 

não possuem um significado comum ou único na maneira como ele é usado pelos 

sistemas de propriedade intelectual, uma vez que determinado conhecimento não 

escrito ou não publicado pertencente a uma comunidade, pode ser entendido como 

novo e, portanto, patenteável, por uma agência de propriedade intelectual de outro 

país. 

A implicação disso na análise dessa zona de contato seria de que a 

diferenciação entre saber escrito e oral é mais um reflexo da inadequação do 

sistema de propriedade intelectual para a proteção do saber tradicional.  

Discutir a possibilidade do uso de instrumentos de propriedade intelectual 

para proteção de algumas expressões do conhecimento tradicional não implica em 

subsumir o conflito entre os interesses dos formuladores dos instrumentos de 

propriedade intelectual e políticos interessados na “promoção do desenvolvimento”, 

dos cientistas e das populações tradicionais, ou mesmo, em tentar equacionar a 

brutal diferença de poder de barganha existente entre eles.  

Como se procurou demonstrar, através da contextualização feita nas 

seções anteriores, o envolvimento de empresas, formuladores de políticas e até 

pesquisadores com o conhecimento tradicional dificilmente é desinteressado, ou 

baseado apenas no respeito ou admiração pelas populações tradicionais. Os 
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participantes do “processo de desenvolvimento” não são atores inocentes e 

tampouco têm a mesma capacidade de compreensão e intervenção. 

Ao se analisar a possibilidade do uso de instrumentos de propriedade 

intelectual para a promoção do desenvolvimento e proteção do conhecimento 

tradicional, deve-se antes examinar as premissas contidas tanto no discurso do 

desenvolvimento quanto na dinâmica do saber tradicional. Nesse sentido, questiona-

se: Será que as práticas de desenvolvimento, via propriedade intelectual e 

mecanismos sui generis de proteção, beneficiam as populações tradicionais? Como 

os elementos de maior poder de barganha conformam o quadro institucional? Para o 

desenvolvimento de quem? 

Na interface entre os modelos de desenvolvimento e os sistemas locais 

de conhecimento, o desafio da gestão parece apontar para a necessidade de 

construção de metodologias que sirvam como ponte para o diálogo com as 

populações tradicionais. Posey (1998:242) afirma que 

 
[...] um dos maiores desafios à Antropologia vis-à-vis o debate do 
desenvolvimento é a elaboração de critérios a indicadores para o 
desenvolvimento sustentável (ou ambientes saudáveis, estilos de vida 
sustentáveis) que sejam baseados nas percepções, classificações e valores 
locais; medidas da qualidade e mudanças ambientais que reflitam o 
conhecimento e as observações locais; priorizando os projetos que sejam 
baseados nas crenças locais, mesmo que estas pareçam “mágicas,” 
fantásticas ou destrutivas aos forasteiros.  

 

Os desafios metodológicos que o chamado de Posey, citado acima, 

levanta são imensos. Mesmo com a modificação do discurso de algumas agências 

de desenvolvimento multilaterais e bilaterais da abordagem de “transferência de 

tecnologia” para a de “gestão participativa -bottom up-” parece que a realização da 

conexão necessária entre os estilos de vida das populações tradicionais, os 

pesquisadores e as agências de desenvolvimento continua sendo uma tarefa árdua.    

Acredita-se que o início dessa tarefa esteja ligado ao desenvolvimento de 

uma melhor compreensão das práticas costumeiras que controlam a geração e uso 

do saber tradicional pelos povos indígenas e populações tradicionais. Essa é uma 

tarefa árdua, uma vez que o número e diversidade desses sistemas são tão grandes 

quanto o número de populações tradicionais e povos indígenas. 

Howard e Nabanoga (2005) destacam que o conhecimento científico 

acerca desses sistemas costumeiros de proteção e uso dos saberes tradicionais e 

recursos genéticos são incipientes, ainda que seja relativamente comum a 
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constatação da sua existência, bem como a de algumas noções embrionárias de 

“propriedade” individual entre alguns povos indígenas específicos. (CARNEIRO DA 

CUNHA, 1992). 

O estudo desses modos de se apropriar das populações tradicionais tem 

sido largamente ignorado pelas ciências sociais. Hoje se sabe muito pouco acerca 

do seu padrão de ocorrência, constituição, escopo e g rau de efetividade.  

Talvez a linha de investigação mais presente para a compreensão dessas 

práticas, seja a do pluralismo jurídico. Nesse sentido, o trabalho de Santos (1996) é 

um exemplo dessa tentativa de compreensão de sistemas jurídicos alternativos. 

Ainda que, no caso específico, o autor tenha realizado o estudo em uma 

comunidade urbana, acredita-se que esta abordagem abre um caminho promissor 

para essa necessária e freqüentemente negligenciada linha de pesquisa. 

Outros autores como Harrop (2003) afirmam a necessidade de estudos 

que integrem os direitos costumeiros e o direito estatal, no sentido de se desenvolver 

práticas de gestão de saber mais participativas.  

Nesse sentido “os direitos costumeiros podem ser capazes de operar de 

um modo rápido e transparente em termos locais, trazendo aceitabilidade e uma 

flexibilidade muito além daquela permitida pelo direito estatal”. (KOTHARI e outros, 

2000, apud HARROP, 2003, p.69). 

No entanto, também se alerta para o fato de que, no contexto comunitário, 

os direitos humanos podem ocasionalmente se tornarem objeto de abuso, tornando 

necessária uma legislação que regulamente e coíba tais abusos. (HARROP, 2003).  

Todavia, vislumbra-se um potencial muito positivo para os efeitos do 

desenvolvimento sustentável, a integração desses direitos costumeiros com a 

legislação ambiental em nível estatal. (KOTHARI e outros, 2000, apud HARROP, 

2003, p.69; HARROP, 2003). 

Uma vez mantendo-se a prioridade da manutenção e melhoria dos estilos 

de vida das populações tradicionais, os direitos costumeiros poderiam ter sua área 

de abrangência expandida e integrada ao direito estatal. O modo de praticar essa 

integração seria através do reconhecimento dos direitos costumeiros locais e não 

uma sobreposição, ou imposição externa do direito estatal.  

Entretanto, no plano político, a simples discussão de tais medidas 

enfrenta muita resistência. Cabe lembrar que o próprio governo possui setores que 

ainda relutam em reconhecer o direito à autodeterminação dos povos indígenas e 
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outras populações tradicionais. Dentre eles destaca-se o próprio Ministério da 

Defesa, que, alegando razões de segurança e soberania nacional, não hesita em 

reavivar o mito de uma suposta “internacionalização da Amazônia” para negar esse 

direito aos povos indígenas e populações tradicionais. (FREGAPANI, 2000). 

 Mas não só entre os militares que esta proposta encontra resistências, 

como se discutirá mais adiante, outros setores ligados à indústria, além de grande 

parte da própria academia, vêem essa discussão como um retrocesso. 

Em contraposição à abordagem discutida por Posey (1996) de Direitos de 

Recursos Tradicionais talvez ainda seja a que mais avançou na discussão da 

integração desses direitos.  

É importante ressaltar que essa proposta leva em conta a diferença da 

noção de propriedade em nossa sociedade ocidental das sociedades tradicionais, 

pois, segundo Dutfield (2000), as sociedades tradicionais caracterizam-se por um 

forte comportamento de partilha, um sistema de jurisprudência com procedimentos 

próprios de aquisição e transmissão desses conhecimentos, além de direitos e 

responsabilidades conexos a sua posse.  

A perspectiva dos direitos de recursos tradicionais parte da premissa de 

que as relações da nossa sociedade com as comunidades locais que detêm os 

conhecimentos tradicionais, abrangem questões de diversos cunhos legais, como a 

questão dos direitos humanos, do direito à autodeterminação, dos direitos territoriais 

e da propriedade da terra, liberdade religiosa, o direito ao desenvolvimento, o direito 

a participar de acordos legais, direitos de proteção à propriedade cultural, folclore e 

herança cultural, o reconhecimento das paisagens culturais, o reconhecimento das 

leis e práticas habituais.  

Desse modo, a perspectiva dos direitos dos recursos tradicionais seria um 

conceito integrado de um grupo de direitos humanos básicos que reconhece os elos 

inextrincáveis entre a biodiversidade e a sociodiversidade. Sua implementação se 

daria a partir da identificação dos procedimentos político-legais que suportariam 

mecanismos que garantissem a proteção, a repartição de benefícios e o apoio 

político e financeiro para os povos indígenas e populações tradicionais. Por isso, a 

partir da integração dos diferentes mecanismos legais, cartas de intenção e tratados 

internacionais que tratam desde liberdade religiosa até a propriedade intelectual, 

essa perspectiva busca harmonizar os direitos humanos com a conservação da 

biodiversidade, desenvolvimento sustentável e os acordos comerciais internacionais. 
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Assim, ao reunir num mesmo arcabouço um conjunto de direitos que 

existem em diferentes bases legais, a proposta dos direitos dos recursos tradicionais 

seria capaz de fornecer subsídio para a elaboração de instrumentos práticos e 

mecanismos que garantam a autodeterminação, proteção, a repartição de benefícios 

e o apoio político e financeiro para populações detentoras de saber tradicional, e 

traria um maior reconhecimento das regras costumeiras dessas populações junto à 

sociedade.  

Entretanto, atualmente, tal discussão não se encontra na agenda de 

nenhuma instituição do quadro da ONU ou agências de fomento à pesquisa, seja em 

nível internacional ou nacional. Talvez, com honrosa exceção, alguns núcleos de 

estudo sobre pluralismo jurídico, que nem sempre abordam o tema especificamente 

a partir da perspectiva das populações tradicionais e povos indígenas.  

Isso demonstra que os modos dominantes de se apropriar e suas técnicas 

de exercer o poder no debate sobre a gestão do saber tradicional vêm prevalecendo 

sobre os modos de se apropriar das populações tradicionais e povos indígenas. 

A partir de uma análise historicizada, buscou-se reconstruir até aqui a 

trajetória da dominância e criação de privilégios do sistema de propriedade 

intelectual sobre as práticas costumeiras, culturalmente determinadas, das 

populações tradicionais. 

As implicações desse fato para a gestão do saber tradicional são muitas, 

além de marginalizar formas alternativas de se apropriar, os instrumentos de 

propriedade intelectual vêm facilitando e criando novos caminhos para se normalizar 

um fluxo desse saber junto a empresas capazes de transformá-lo em inovações 

tecnológicas lucrativas. Com o estabelecimento dessas práticas, largamente 

encorajadas por acordos internacionais, vislumbra-se um aumento na perda desses 

saberes e recursos e a normalização da biopirataria.  

Nesse sentido, com a discussão dos diferentes modos de se apropriar, 

acredita-se que este capítulo pode revelar algumas técnicas de poder e discursivas 

que acabam por privilegiar modos de se apropriar, baseados em um sistema legal, 

que se caracteriza pelo individualismo, pela extensão da propriedade a espaços da 

vida ainda não integrados ao capitalismo e pela criação de novos instrumentos de 

propriedade intelectual. 

Com a normalização da propriedade intelectual como o único instrumento 

válido para se assegurar a apropriação desses saberes e recursos, têm-se, como 
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conseqüência, a marginalização de outras formas de uso e gestão compartilhada, 

garantidas por práticas costumeiras, consuetudinárias, culturalmente determinadas 

nas populações tradicionais e povos indígenas. 

Como se procurou mostrar, essas práticas são largamente ignoradas pela 

ciência, sabe-se muito pouco a seu respeito atualmente, e pior, acredita-se que 

estejam sofrendo um processo de erosão cultural com o avanço da mercantilização 

e da corrida pelo conhecimento tradicional. 

Acredita-se que a discussão desta zona de contato entre os diferentes 

modos de se apropriar contribua para a construção de um quadro analítico sólido 

que permitirá adiante uma melhor apreciação da institucionalização da gestão do 

saber tradicional no Brasil.  

É disso que se buscará tratar na próxima seção, afinal, como esse quadro 

tem refletido na institucionalização de mecanismos de proteção do saber tradicional 

em nível governamental? Como a questão foi tratada no passado e quais os novos 

eventos nesse campo? 
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5 ANÁLISE: DA EXOTIZAÇÃO PARA A MERCANTILIZAÇÃO DO SABER  

TRADICIONAL 

 

 

Tendo em vista o quadro geral que conforma os acordos internacionais 

que afetam a gestão do saber tradicional no Brasil e a problemática questão da 

aplicação de instrumentos de propriedade intelectual frente aos direitos 

consuetudinários das populações tradicionais e povos indígenas expostos no 

capítulo anterior, passa-se a analisar neste capítulo , a atuação do DPG – CGEN na 

gestão do saber tradicional, assim como outros mecanismos e abordagens legais 

existentes que podem ser usados para proteção do saber tradicional, ainda que 

indiretamente. 

Embora, parte desses últimos instrumentos não busque declaradamente 

conferir proteção ao conhecimento tradicional, justifica-se sua apresentação aqui 

pelo fato de que existem possibilidades de que estes instrumentos possam vir a 

conferir certo grau de proteção. 

Em relação ao CGEN, iniciar-se-á discutindo o contexto político da edição 

da MP 2.186, seu processo de regulamentação e institucionalização, através da 

edição de normativas que permitiram a operação dos seus instrumentos de gestão: 

a anuência prévia e repartição de benefícios. 

Conclui-se este capítulo apresentando a análise dos dados primários 

obtidos junto aos entrevistados na pesquisa de campo. 

Em termos legais, as iniciativas de regular a realização de pesquisas em 

áreas indígenas no Brasil não são uma novidade. Nesse sentido, a FUNAI requer, 

formalmente, um pedido de autorização para a realização de pesquisas de qualquer 

natureza em áreas indígenas no Brasil. Isso se dá no âmbito da Coordenação-Geral 

de Estudos e Pesquisas, daquele órgão, a quem compete coordenar programas de 

estudos e pesquisas de campo, nas áreas de Etnologia Indígena e Indigenismo, 

coordenar e controlar a atuação de organizações não-governamentais, e analisar e 

emitir pareceres sobre pedidos de autorização de ingresso nas áreas indígenas. De 

maneira complementar, cabe lembrar que pesquisas realizadas em áreas de 
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remanescentes de quilombos também exigem uma notificação junto à Fundação 

Palmares.  

Além da FUNAI, no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, existe a 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), criada pela Resolução 196, de 

1996, do Conselho Nacional de Saúde que, apesar de ser direcionada mais 

especificamente aos médicos, geneticistas e outros profissionais da área da saúde, 

também possui normas para controlar a coleta e o uso de material genético nessas 

áreas, atuando de modo educativo, deliberativo e normativo. 

É essa a estrutura que vem coordenando a criação de uma rede de 

Comitês de Ética em Pesquisa que focam principalmente as pesquisas feitas com 

seres humanos, e visam a acompanhar e a registrar essas pesquisas em bancos de 

dados com o objetivo de fomentar políticas públicas na área, além de coibir 

possíveis abusos de pesquisadores descomprometidos. 

O funcionamento desse sistema baseia-se na submissão voluntária dos 

projetos de pesquisa junto aos Comitês de Ética em Pesquisa. Subseqüentemente, 

os projetos são encaminhados ao CONEP. Além do projeto, requer-se também que o 

pesquisador traga uma análise crítica dos possíveis riscos e benefícios decorrentes 

da aplicação de seu projeto e um termo de livre consentimento esclarecido que será 

apresentado aos indivíduos que farão parte da pesquisa. Este termo deve informar 

os possíveis riscos gerados pela pesquisa. Em casos de pesquisa com populações 

tradicionais, este termo de livre consentimento esclarecido deverá estar 

acompanhado de um documento que ateste o processo de obtenção de registro, que 

deverá narrar o desenvolvimento da pesquisa, objetivos e metodologia. 

É importante ressaltar que essas tentativas de regulamentação sempre 

tiveram um caráter brando, sendo usados efetivamente como códigos de ética para 

os pesquisadores restringindo o uso indevido das pesquisas e não seu acesso às 

populações tradicionais, além de ter sua ação restrita pela falta de estrutura física, 

funcionários capacitados para exercer uma proteção efeti va e ausência de mandato 

estatutário para esse fim. 

Outra dificuldade seria de que o CONEP foi criado no âmbito do MS, 

afinal, existem especificidades e diferenças significativas na verificação ética de 

testes clínicos, por exemplo, com a avaliação de projetos de Etnobiologia, mesmo se 

considerando o amplo espectro das pesquisas com seres humanos avaliadas pelo 

CONEP.  
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Por outro lado, considera-se muito salutar a iniciativa da implantação de 

comitês de ética -em geral- nas universidades e instituições de pesquisa.  

Já a regulação no âmbito do CNPQ – MCT, que remonta a meados da 

década de 1960, talvez seja uma das mais antigas tentativas de se restringir o 

trânsito e o uso indevido de material genético brasileiro.  

Atualmente, apesar de ser pouco conhecido, o Decreto nº 98.880 de 

janeiro de 1990, e a Portaria nº 55, de 14 de março de 1990, do MCT regulamentam 

as chamadas expedições científicas estrangeiras no Brasil.  

Segundo esta regulamentação, para obter-se uma licença para realização 

de expedição científica no Brasil, o pesquisador estrangeiro deve contatar um 

pesquisador no Brasil afiliado a uma universidade ou instituição de pesquisa 

nacional que será o co-responsável formal pela submissão da documentação 

necessária no Brasil, bem como do envio dos relató rios parciais e finais da pesquisa 

ao CNPQ.  

Para a autorização da expedição, uma série de documentos é solicitada, 

tais como o projeto de pesquisa, roteiros do percurso a ser realizado em território 

nacional, datas previstas do início e término das atividades e permanência no 

território nacional, discriminação e quantificação dos dados e outros materiais a ser 

coletados com a indicação das fontes de financiamento, bem como da divisão das 

responsabilidades pela execução do projeto entre pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros, além de uma série de declarações escritas etc. 

Desse modo, toda atividade de coleta e remessa de dados, materiais 

científicos e espécimes biológicos realizados por estrangeiros em território nacional, 

seja pessoa jurídica ou física, deve ser realizada somente com a autorização prévia 

do MCT, que também se encarregaria de analisar os resultados da pesquisa. 

(MAGALHÃES, 2002). 

Caso concedida a autorização, cabe à instituição brasileira o 

acompanhamento e fiscalização das atividades exercidas pelos estrangeiros, no 

sentido de assegurar o cumprimento da legislação nacional.  

No entanto, em se constatando quaisquer irregularidades tal 

regulamentação não prevê a aplicação de medidas punitivas, apenas o 

cancelamento da autorização e a apreensão do material usado e/ou coletado na 

pesquisa. 

Outra legislação afeta ao tema, ainda que de modo indireto, é a lei da 
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fauna, nº 5.197, de 1967, regulamentação usada pelo IBAMA para o controle do 

acesso a animais silvestres para fins científicos e também para criadouros 

legalizados. Seu funcionamento se dá a partir da concessão de licenças que 

autorizam a coleta de material. 

Para o acesso aos recursos pesqueiros com fins de pesquisa, a 

legislação relevante é o Decreto-Lei nº 221, também de 1967, que regulamenta a 

concessão de licenças para coleta de material biológico nos domínios marítimos 

brasileiros. 

  Outra regulamentação que também tange ao tema é a lei nº 9.945, de 

2000, que em seu artigo 3, parágrafo 2º, institui a figura da autorização prévia para a 

realização de pesquisas em unidades de conservação, a ser obtida junto ao órgão 

de gestão competente. Essa lei também determina que qualquer utilização comercial 

que venha a ser feita, a partir de recursos biológicos coletados em unidades de 

conservação, deverá ser realizada mediante autorização prévia e pagamentos junto 

ao órgão gestor. 

Em uma tentativa de categorização, ao se analisar os instrumentos de 

proteção desenhados especificamente para os saberes tradicionais, pode-se 

distinguir três categorias, a saber: os regimes regulatórios existentes, as propostas 

de modificações e suplementações aos regimes existentes e, as alternativas sui 

generis. A seguir, apresenta-se um quadro sumarizando essas três abordagens: 
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 Quadro 6 - Abordagens legais para proteção do conhecimento tradicional. 

Regimes regulatórios 

existentes 

Propostas de modificações e 

suplementações aos regimes 

existentes 

Altenativas sui generis 

Normas consuetudinárias das 

populações tradicionais / leis 

costumeiras.    

Codificação / reconhecimento 

nacional das leis costumeiras. 

Novas categorias de 

propriedade intelectual 

Instrumentos de propriedade 

intelectual: 

-patentes; 

-modelos de utilidade; 

-marcas; 

-indicações geográficas, 

-segredos comerciais, 

-lei de proteção de 

cultivares. 

− Certificados de origem, 

− Banco de Conhecimento 

Tradicional,  

− Escritório de Ombudsman, 

− Inclusão de atestado de 

identificação da fonte do 

material genético para plantas 

cultivadas, 

− Sistema de domaine public 

payant. 

Normatização do acesso e 

repartição de benefícios 

advindos do uso da 

biodiversidade e do 

conhecimento tradicional 

associado. 

Outros conceitos legais: 

− privacidade, 

− competição desleal, 

− quebra de sigilo.  

  

Contratos: 

− acordos de licenciamento, 

− acordos de transferência 

de material 

  

 Fonte: Dutfield (2000, p.12). 

 

O quadro acima é útil por buscar apresentar, de uma maneira clara, os 

diversos caminhos legais de proteção do conhecimento tradicional. No entanto, se 

faz necessário destacar que essa distinção, proposta acima por Dutfield (2000, 

p.12), não é livre de ambigüidades. Afinal, deixa subentendido que os contratos, 

apresentados acima na categoria dos regimes existentes, estariam desvinculados da 

categoria alternativas sui generis. 

Como se verá adiante, a implementação dos mecanismos de proteção sui 

generis, que no Brasil passa pela M.P. 2.186, é uma iniciativa de institucionalizar 

aqui o marco regulatório da CDB. Isso implica, de maneira geral, em um esforço de 
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apreender os “grupos de interesse relevantes” na exploração da biodiversidade e 

conhecimento tradicional associado para o estabelecimento de regras contratuais e 

a conseqüente mercantilização da biodiversidade e do conhecimento tradicional 

associado. Isso atesta que a abordagem contratual também está impregnada na 

categoria denominada como alternativas sui generis por Dutfield (2000). 

Após analisar essas sobreposições na tentativa de categorização das 

abordagens legais para proteção do conhecimento tradicional, apresentada por 

Dutfield (2000), parte-se agora para a análise da Medida Provisória 2.186 que dispõe 

sobre o acesso ao patrimônio genético, à proteção ao conhecimento tradicional 

associado, à repartição de benefícios e ao acesso à tecnologia e transferência de 

tecnologia para sua conservação e utilização.          

A origem da Medida Provisória 2.186 remonta ao ano de 1995 quando, 

sob a inspiração dos debates em torno da CDB, a então senadora Marina Silva 

apresentou um projeto de lei sobre o tema dos recursos genéticos e conhecimento 

tradicional associado. Em seguida houve dois outros projetos de lei substituti vos, 

propostos pelos, então senadores, Jacques Wagner e Osmar Dias, que continham 

algumas diferenças.  

Mas o evento que precipitou a edição da Medida Provisória 2.052 foi em 

junho de 2000, com a divulgação do questionável acordo de bioprospecção, 

realizado entre a empresa suíça Novartis e a organização social Bioamazônia. 

Segundo Allegretti (2006, p.10), esse acordo “foi assinado sem a interveniência do 

MMA, dando margem a suspeitas, por parte da sociedade, sobre a condução do 

PROBEM da Amazônia”.  

Nesse contexto, a assinatura do contrato por membros da diretoria da 

Bioamazônia, ainda que se tenha alegado a existência de “urgência”, sem sua 

devida discussão no conselho de administração, teria claramente ultrapassado os 

limites de suas atribuições, afinal, trata-se de um tema de importância estratégica 

para o país. 

Foi nesse quadro de denúncias de biopirataria que o poder executivo se 

antecipou e editou a Medida Provisória 2.052 de 2000, que dispunha sobre a 

regulamentação do artigo 225 da Constituição, e dos artigos 1, 8(j), 10(c), 15 e 16(3), 

(4) da CDB, e também sobre o acesso ao patrimônio genético, à proteção e o 

acesso ao conhecimento tradicional associado, à repartição de benefícios e o 

acesso e transferência de tecnologia para a conservação e uso da biodiversidade.  
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No ano seguinte, essa Medida Provisória foi substituída pela MP 2.186, 

que figura até hoje, após sucessivas reedições, como o marco legal que de fato 

regulamenta a questão, permanecendo inalterada, por força da emenda 

constitucional nº 32 que estabeleceu novo procedimento para a tramitação de 

medidas provisórias no âmbito do Congresso Nacional. 

  Essa legislação, de caráter provisório, foi regulamentada somente em 

28 de setembro de 2001, com o Decreto 3.945 que criou o Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético, órgão de caráter normativo e deliberativo, ligado ao MMA em 

que se discute o escopo das definições empregadas pela MP, que regulamentou os 

artigos 10, 11,12,14,15,16,18 e 19 dessa mesma MP. 

Cabe ao CGEN coordenar a implementação de políticas públicas para a 

gestão do patrimônio genético e saber tradicional associado, estabelecer normas 

técnicas para sua gestão, bem como deliberar sobre o credenciamento de instituição 

fiel depositária de amostras do patrimônio genético e autorizar o seu acesso e 

remessa.  

Também compete ao CGEN o estabelecimento das diretrizes para 

elaboração de contratos de utilização do patrimônio genético e de repartição de 

benefícios, bem como formular critérios para a criação de base de dados para o 

registro de conhecimento tradicional associado. Nesse sentido, atribui-se ao CGEN 

a competência de firmar contratos de utilização do patrimônio genético e repartição 

de benefícios em nome do Estado brasileiro. 

Com essa MP, intentou-se dar corpo legal aos objetivos da CDB na 

legislação brasileira, tais como o uso sustentável dos componentes da diversidade 

biológica, a repartição justa e eqüitativa de benefícios advindos dessa utilização, 

além do acesso adequado aos recursos genéticos e conhecimento tradicional 

associado à transferência tecnológica.  

Para executar essa MP, criou-se, no âmbito do MMA, a secretaria 

executiva do CGEN, no Departamento do Patrimônio Genético (DPG), com as 

funções de implementar as deliberações do CGEN; dar suporte às instituições 

credenciadas; emitir as autorização de acesso e remessa concedidas pelo CGEN; 

articular com os demais órgãos federais uma acompanhamento das atividades de 

acesso e remessa de amostra de componente de patrimônio genético e saber 

tradicional associado; e registrar os contratos de uso do patrimônio genético e saber 

associado, assim como os contratos de repartição de benefício.  
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Na prática, dado o açodamento com que a legislação foi editada, 

percebeu-se, desde a sua criação, a existência de diversos lapsos e sobreposições 

que acabaram por levantar discussões sobre o escopo e efetividade da MP.  

Desde então, a sua implementação e estruturação vêm ocorrendo a partir 

de decretos, resoluções, deliberações e orientações técnicas que são promulgados 

pelo CGEN com o intuito de operacionalizar suas atividades. 

Muitas dessas discussões iniciais sobre o escopo e abrangência da 

legislação e do próprio CGEN acabaram por ser encaminhadas na forma de 

consultas às câmaras temáticas daquele conselho. Estas câmaras são grupos de 

trabalho que incluem tanto os membros internos ao CGEN, como conselheiros e 

membros da secretaria executiva, quanto o público externo, como representantes da 

sociedade civil organizada, cientistas especializados nos temas tratados, empresas 

e outras partes que tenham interesse ou são afetadas por essa legislação. 

Inicialmente, como o CGEN foi criado sem a participação das populações 

tradicionais, nem mesmo como ouvintes, as câmaras temáticas também 

funcionavam como uma válvula de escape da pressão política que era exercida por 

alguns de seus representantes.  

Nesse sentido, além de funcionar como um recurso para ampliar a 

participação no CGEN, ainda que de modo secundário, as reuniões das câmaras 

temáticas passaram a funcionar como um filtro para as discussões do CGEN, ou 

seja, quando um debate sobre determinado tema ainda se encontram em um estágio 

inicial, encaminham-se reuniões no âmbito das câmaras no sentido de se buscar um 

maior aprofundamento e possíveis consensos acerca do tema.  

São quatro as câmaras temáticas: sobre conhecimento tradicional, 

repartição de benefícios, procedimentos administrativos e patrimônio genético ex 

situ.  

Dessas 4 câmaras, aquela dedicada à discussão dos procedimentos é a 

que tem o mandato mais amplo e abrangente, todas as demais câmaras possuem 

uma interface com as discussões tratadas em seu âmbito. 

Os trabalhos desenvolvidos nessa câmara possibilitaram discussão e 

regulamentação das práticas do CGEN instituídas pela MP através da edição de 

várias resoluções, deliberações e orientações técnicas que vieram a criar os 

primeiros mecanismos burocráticos para regulamentação do fluxo de autuação dos 

processos submetidos ao CGEN, principalmente, no que concerne a prazos e 
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tramitação, além de estabelecer as práticas de funcionamento da própria secretaria 

executiva. 

Essa rápida institucionalização do CGEN deve-se muito à atividade 

intensa inicial das câmaras temáticas, pois já em 2002 houve mais de 40 reuniões 

em apenas 7 meses. 

Também ressaltar que à época de sua criação em 2002, o CGEN ainda 

não contava com a figura dos comitês avaliadores, que atualmente apreciam as 

solicitações de bioprospecção, pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico 

submetidos ao conselho. Foi nesse contexto que a câmara de procedimentos 

administrativos teve a incumbência de realizar as primeiras avaliações iniciais junto 

aos pareceristas do CNPQ. 

Já as câmaras sobre repartição de benefícios e conhecimento tradicional 

foram as que tiveram uma participação maior, embora tenham demorado mais para 

agregar massa crítica. A câmara de conhecimento tradicional tratou da 

operacionalização da idéia de um banco de dados de conhecimento tradicional, da 

discussão do corte temporal e técnico do saber tradicional passível de proteção na 

MP, e discutiu acerca da possibilidade de proteção retroativa e inclusão do saber 

tradicional oriundo de fonte secundária, além de debater o próprio escopo da 

definição de trabalho saber tradicional para o CGEN.  

A câmara de repartição de benefícios buscou debater as diretrizes 

contratuais a serem propostas pelo CGEN, os termos da aplicação da anuência 

prévia e discutir as formas possíveis de repartição. 

Apesar da grande participação nas reuniões dessas duas últimas câmaras 

temáticas, estas foram as que tiveram, até agora, menores resultados palpáveis na 

implementação da legislação. Considera-se que ambos os fatos devam-se às 

dificuldades intrínsecas da tarefa de se operacionalizar uma definição gerencialista 

de saber tradicional, fato a ser discutido mais aprofundadamente adiante, na análise 

de dados primários.  

Diferentemente do CGEN, o funcionamento dessas câmaras não tem 

poder deliberativo ou normativo, sempre se busca o consenso entre os participantes, 

não há votações. No limite, no caso de temas muito polarizados, costumam-se 

apresentar ao CGEN, como resultado dos debates, dois textos com as visões as 

distintas que dominaram as discussões na câmara.  

Um marco no debate nas câmaras temáticas foi a criação da câmara de 
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legislação, em março de 2003, para discutir um projeto de lei que viesse a substituir 

a MP. Esse debate ocasionou a suspensão das atividades de todas as demais 

câmaras temáticas. 

Com efeito, após muitas reuniões, essa câmara produziu, em 2004, um 

novo projeto de lei, o qual suprimiu alguns dos erros e imprecisões da MP. Desde 

então, este projeto encontra-se na Casa Civil, aguardando a sanção da presidência 

da república. 

Tanto a criação deste projeto de lei pelo CGEN como a sua própria auto-

regulamentação, através da edição de sucessivas resoluções, orientações técnicas e 

deliberações, trazem implicações interessantes para a sua análise, pois demonstra 

que, pelo menos nessa matéria, o poder executivo vem inovando e tomando espaço 

do legislativo. Afinal, em termos legais, seria o congresso federal a instituição 

responsável pela criação de leis.  

À guisa de contextualização, destaca-se a seguinte regulamentação 

criada no âmbito do CGEN, relacionada ao saber tradicional:  

A resolução nº 6, de 26 de junho de 2003, que estabeleceu as diretrizes 

para obtenção de anuência prévia para o acesso ao conhecimento tradicional 

associado ao patrimônio genético com potencial ou perspectiva de uso comercial. 

Essa resolução elenca como requisitos para a obtenção de anuência: o 

esclarecimento à comunidade informante, em linguagem acessível acerca da 

metodologia empregada, objeto da pesquisa, valor do orçamento da pesquisa, sua 

área de abrangência, além de se esclarecer o uso que se pretende dar àquele saber. 

De maneira adicional, esta resolução também obriga o pesquisador a esclarecer à 

comunidade acerca de possíveis impactos sociais, culturais e ambientais resultantes 

daquela atividade.  

Essa anuência deve ser atestada por um laudo antropológico 

independente, que tem o objetivo de atestar ou não, junto ao CGEN, o cumprimento 

dos requisitos do processo de anuência prévia. A mesma resolução elenca ainda os 

seguintes itens que devem estar presentes neste laudo: indicação das formas de 

organização social e representação política da população; avaliação dos impactos 

socioculturais decorrentes do projeto; avaliação do grau de esclarecimento da 

comunidade sobre o conteúdo da proposta e suas conseqüências; descrição 

detalhada do procedimento utilizado para obtenção da anuência, comunidades 

envolvidas e uma avaliação do grau de respeito do processo de obtenção da 
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anuência. 

Como essa resolução trata do acesso ao conhecimento tradicional e 

patrimônio genético com potencial uso econômico, esta normatização ainda 

estabelece que o contrato de repartição de benefícios também deve ser 

estabelecido, em conjunto com a comunidade, aclarando-se as modalidades e 

formas de repartição de benefícios.  

Para obter a autorização, deve-se submeter ao CGEN o relatório do 

processo de anuência juntamente com o laudo antropológico independente. 

Já a resolução nº 9, de 18 de dezembro de 2003, busca disciplinar o 

acesso ao componente do patrimônio genético para fins de pesquisa científica, sem 

potencial ou perspectiva de uso comercial, estabelecendo diretrizes para a obtenção 

de anuência prévia junto a comunidades indígenas e locais. 

Nesta resolução, as previsões normativas seguem os moldes da 

resolução nº 6, no entanto, além de focar o acesso para fins de pesquisa, que não 

objetiva o uso comercial, ela também se diferencia por trazer diretrizes para a 

normatização do acesso aos componentes do patrimônio genético existentes em 

terras indígenas, áreas privadas de posse ou propriedade de comunidades locais, 

bem como para a anuência prévia do órgão ambiental competente quando o acesso 

se der em unidade de conservação de uso sustentável.  

Nesse contexto de pesquisas realizadas em área de domínio público, 

compete ao órgão gestor do meio ambiente local a emissão do termo de anuência 

para a sua posterior avaliação pelo CGEN. 

A resolução nº 11, de 25 de março de 2004, buscou estabelecer diretrizes 

para a elaboração e análise dos contratos de utilização do patrimônio genético e de 

repartição de benefícios que envolvam acesso a componente do patrimônio genético 

ou a conhecimento tradicional associado de populações tradicionais. 

A idéia inicial dessa resolução é a de estabelecer de critérios objetivos 

para a aferição dos requisitos de justiça e eqüidade dos Contratos de Utilização do 

Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios submetidos ao CGEN.  

A resolução especifica as partes contratantes, os prazos e a forma de 

repartição de benefícios. Também determina que o benefício pecuniário deva ser 

calculado em percentual, deixando livre a opção para a forma de seu cálculo, se 

sobre receita ou sobre lucro líquido ou bruto decorrente o desenvolvimento do 

projeto. 
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Em seu artigo 2º, a resolução reza que o contrato deverá prever o 

equilíbrio entre benefícios de curto, médio e longo prazos, determinando o momento 

da execução de cada benefício. 

Inclusive este artigo seria, para alguns autores, de viés legalista, condição 

suficiente para se atestar a “eqüidade” e a “justiça” do acesso contratado:  
 
Tal disposição tenta estabelecer um dos princípios básicos do Direito, nas   
relações contratuais, que é a eqüidade entre as prestações a serem ofertadas 
pelas contratantes, ou seja, uma harmonia entre o que é contratado e o valor 
a ser pago (...), um valor único não seria condizente com o princípio de 
eqüidade e justa repartição prevista na MP. (DINIZ, 2006, p.92). 

 

Além da MP, a questão do justo e do eqüitativo é tratada também pela 

CDB, e sua definição é vaga e imprecisa. É difícil definir o que é justo e eqüitativo 

nesse contexto em que se relacionam grupos sociais com poderes econômico e 

político tão distintos. Como se procurará mostrar adiante, no capítulo conclusivo 

deste estudo, esse tem sido um dos pontos nevrálgicos da discussão, e seu debate 

recente vem se polarizando cada vez mais. Entretanto cabe aqui ressaltar que 

mesmo no contexto original da CDB, a questão do justo e do eqüitativo é tratada 

dentro de objetivos mais amplos, pois, além da própria comercialização (através da 

repartição de benefícios), ela também busca promover a conservação e o uso 

sustentável desses recursos e saberes. É nesse sentido que se pode criticar uma 

visão que reduz a idéia de justiça e eqüidade a meras boas práticas contratuais 

entre indivíduos isolados envolvidos no processo de bioprospecção. 

De volta à análise da resolução nº 11, cabe declarar que esta também 

compromete a instituição responsável pelo acesso aos relatórios periódicos acerca 

do desenvolvimento do projeto e proíbe-a de transmitir os dados gerados em seu 

âmbito ou quaisquer direitos a terceiros sem anuência dos detentores do saber ou 

recursos originais. Em seus termos, caberá ainda ao contrato definir, quando for o 

caso, a titularidade dos direitos de propriedade intelectual ou outros direitos 

relacionados.  

Já resolução nº 12, de 25 de março de 2.004, tem como objetivo 

estabelecer diretrizes para se obter a anuência prévia para acesso ao componente 

do patrimônio genético com a finalidade de bioprospecção ou desenvolvimento 

tecnológico.  

Assim como a resolução nº 6, essa também objetiva delinear as diretrizes 
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para obtenção de anuência prévia para o acesso ao conhecimento tradicional 

associado ao patrimônio genético com potencial ou perspectiva de uso comercial. 

Entretanto, a resolução 12 amplia a área de abrangência da normatização anterior. 

Desse modo, enquanto a resolução nº 6 tratava da anuência na 

plataforma continental e zona econômica exclusiva, a nº 12 inclui áreas indígenas, 

áreas protegidas, áreas privadas, áreas indispensáveis à segurança nacional e mar 

territorial brasileiro, plataforma continental e zona econômica exclusiva. Os trâmites 

para se obter a anuência seguem a descrição da resolução nº 6, adicionado do 

preenchimento dos requisitos para entrada em área indígena junto à FUNAI ou a 

obtenção de anuência prévia emitida pelo órgão ambiental competente, incluindo as 

comunidades que habitam as unidades de conservação. 

Uma vez tendo apresentado o contexto, as atribuições e parte do 

processo de institucionalização do CGEN cabe agora, a partir da análise do conceito 

de acesso, apreciar como o saber tradicional é definido pela legislação e qual o 

reflexo dessa definição no escopo da proteção oferecida pelo CGEN. De maneira 

adicional, se discutirão, inicialmente, também as práticas de anuência prévia e 

repartição de benefícios, os principais instrumentos da gestão promovida pelo 

CGEN. 

O artigo 7º define o acesso ao patrimônio genético como “obtenção de 

amostra de componente do patrimônio genético para fins de pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação industrial 

ou de outra natureza.” Já o acesso ao conhecimento tradicional associado é definido 

como a obtenção de informação sobre conhecimento ou prática individual ou 

coletiva, associada ao patrimônio genético, de comunidade indígena ou de 

comunidade local, para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou 

bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza. (BRASIL 

2001).  

Ao regulamentar o acesso, o CGEN usa a denominação “conhecimento 

tradicional associado” (CTA). Nesse mesmo artigo, se entende CTA como sendo a 

“informação ou prática individual ou coletiva de comunidade indígena ou de 

comunidade local, com valor real ou potencial, associada ao patrimônio genético”. 

(BRASIL 2001, p.1).  

De início, a definição de saber tradicional usada pela MP, entendido como 

CTA, deixa claro que apenas o saber tradicional com aplicação comercial é alvo da 
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proteção.  

Com efeito, com o condicionamento da aplicação dos mecanismos de 

proteção, entendidos como contratos, à valorização desse saber e recursos pelo 

mercado, fica claro o viés mercantilista que condiciona a suposta “proteção” do 

saber tradicional ensejada pela MP.  

Nesse sentido, a MP atuaria como legitimadora desse processo de 

mercantilização em que, através da contratualização da troca de saberes e recursos 

por benefícios, garante-se a privatização desses bens, ainda que esta privatização 

dependa de uma negociação entre as partes interessadas e que a própria MP 

declare garantir às comunidades o direito de negar o acesso.  

Isso pode ser atestado pela leitura do artigo 16 da MP que afirma:  
 

Quando houver perspectiva de uso comercial, o acesso a amostra de 
componente do patrimônio genético, em condições in situ, e ao conhecimento 
tradicional associado só poderá ocorrer após assinatura de Contrato de 
Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios. (BRASIL, 
2001, p.5).  

 
Este artigo reafirma que o meio legal para proteção do saber tradicional e 

recursos genéticos é o contrato, e que a anuência prévia e a repartição de benefícios 

seriam os únicos instrumentos da “gestão” do saber tradicional. Em adição, cabe 

lembrar que o artigo 24 da referida MP determina que a repartição dos benefícios 

resultantes da exploração econômica, realizada a partir de amostra do patrimônio 

genético e conhecimento tradicional associado, deverá ser feita de forma justa e 

eqüitativa entre os contratantes. 

A MP 2.186 reserva ao Estado o papel de avalista dos contratos de 

bioprospecção e não de um gestor co-participante com o objetivo de reduzir a 

grande diferença do poder de barganha entre os grupos envolvidos.  

Em certa medida, essa redução do papel do Estado na gestão do 

conhecimento tradicional, regulamentada pela MP 2.186, trata de uma decorrência 

da maneira autoritária como foi criada, solapando todas as discussões e avanços 

acumulados nas discussões e nos projetos de lei anteriores. 

De maneira complementar, é importante ressaltar que a MP 2.186 não 

prevê em seu texto a criação de um fundo de participação comunitária para a gestão 

do saber tradicional. A discussão do fundo remete, em parte, à criação de um Banco 

de Conhecimento Tradicional, essa sim uma das atribuições institucionais do CGEN, 

que, conforme o artigo n 11, deve estabelecer critérios para a criação de base de 
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dados para o registro de informação sobre conhecimento tradicional associado.  

Afirmar isso não implica em projetar na idéia de “Banco de Conhecimento 

Tradicional” a solução definitiva para a sua gestão. Longe disso, a criação e a 

implementação de tal iniciativa enfrentam sérios problemas dado ao caráter 

dinâmico, difuso e holístico do saber tradicional, às dificuldades intrínsecas à 

comercialização de segredos comerciais (já que, de modo geral, uma empresa não 

pode valorar um conhecimento que ainda não sabe exatamente sua aplicação e 

valoração comercial), à questão do controle ao acesso às informações contidas, 

além de depender da anuência e interesse da própria população para ter seus 

conhecimentos incluídos nesse esquema de proteção. 

O ponto que se deseja remarcar ao relevar a exclusão desse elemento da 

MP 2.186 é a sua ênfase inegável na regulamentação de contratos bilaterais entre 

empresas e populações “detentoras de conhecimento tradicional associado” 

restando ao CGEN o papel de mero fiador ou avalista desses contratos.  

Esse fato pode ser atestado ao se analisar tanto as definições dos termos 

constantes na MP quanto as competências que esta atribui ao CGEN, ou seja, o 

papel de uma instituição que entende a gestão do saber tradicional através da 

operacionalização dos princípios de anuência prévia e repartição justa e eqüitativa 

de benefícios garantidos por contratos legalmente instituídos. 

Dessa maneira, a referida Medida, assim como a CDB na qual ela se 

baseia expressamente, pode ser entendida como instrumento legal precário, porque 

dúbio e ineficaz, pois submete a proteção do saber tradicional à garantia prévia do 

cumprimento dos instrumentos de propriedade intelectual, fato declarado pelo artigo 

8 da MP.  

Nesse sentido, cabem em relação à Medida Provisória todas as críticas 

realizadas à CDB, no capítulo 4 deste estudo, afinal, trata-se de uma reedição de 

seu caráter contratualista que busca exclusivamente vender a biodiversidade e o 

saber tradicional sob o pretexto de que a sua proteção adviria como decorrência 

automática, de sua mercantilização. 

Entretanto, entende-se que a redução escopo da definição de saber 

tradicional, operada pela definição de conhecimento tradicional associado na MP, 

agrava em muito o seu aspecto mercantilista, pois ela objetiva a proteção apenas 

daqueles saberes que possam vir a gerar inovações para o mercado, não atuando 

no sentido de proteger ou fomentar as práticas que geram esses saberes no 
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cotidiano das populações tradicionais, em seus estilos de vida tradicionais.  

Isso pode ser observado uma vez que a própria CDB, em seu artigo 8.j, 

trata dessa definição de maneira mais ampla, recomendando-se o respeito, 

preservação e manutenção do saber, inovações e práticas dos estilos de vida das 

populações tradicionais e indígenas relevantes para a conservação e uso 

sustentável. 

Após apresentar a análise do processo de criação e institucionalização do 

CGEN, buscar-se-á, na próxima seção, um maior aprofundamento na análise sobre 

suas premissas, seus instrumentos e o seu processo de implementação a partir da 

análise dos dados primários deste estudo. Para realizar isso, apresentar-se-ão 

inicialmente, os dados obtidos com o questionário fechado, e, em seguida, os 

obtidos com o questionário aberto.  

 

 

5.1 ANÁLISE DOS CONCEITOS E DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO SABER   

     TRADICIONAL 

 

 

Nesta seção, se buscarão reunir os dados mais significativos e 

contrastantes obtidos pela pesquisa de campo, de maneira a construir um retrato da 

pluralidade natural existente nas percepções dos entrevistados com relação à gestão 

do saber tradicional e aos temas correlatos que por ela perpassa, buscando-se 

refletir de modo nítido a realidade encontrada na pesquisa de campo.  

Isso trouxe uma maior complexidade para a tarefa de análise, no entanto, 

a partir dessa perspectiva, os sujeitos entrevistados são co-autores do nosso objeto. 

Ou seja, é a partir da análise integrada desses dados colhidos e do esforço de se 

historicizar o método, os conceitos e o sujeito, que se acredita ter atingido o objetivo 

principal deste trabalho: aproximar-se, ao máximo possível, de uma compreensão 

crítica das novas práticas de gestão do saber tradicional - além da propriedade 

intelectual - desenvolvidas com a perspectiva de evitar a sua apropriação indébita no 

Brasil. 

Para discutirem os diferentes interesses, se aplicará uma tipologia 

desenvolvida por este autor, a partir da integração das tipologias desenvolvidas por 

Escobar (1998) e Newing (2005). Desta maneira, quatro diferentes grupos de 
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interesse poderiam ser identificados na amostra estudada, cada qual com sua 

respectiva definição de saber tradicional: 

 

 Quadro 7 - Tipologia empregada na análise dos dados primários 

TIPOLOGIA DE ANÁLISE 

Grupos de interesse Definição de saber tradicional correspondente 

-  Globalcêntrica - Saber tradicional como mercadoria 

-  Soberania - Saber tradicional como componente técnico do manejo 

ambiental sustentável 

- Biodemocracia - Saber tradicional como sistemas de conhecimento 

- Autonomia cultural - Saber tradicional como ferramenta política 

 Fonte: Elaboração própria, a partir de tipologias de (ESCOBAR, 1998 e NEWING, 2005). 

 

Também cabe lembrar aqui que, com o intuito de facilitar a análise, os 

entrevistados foram agrupados em 3 categorias, de acordo com o seu grau de 

participação no CGEN.  

- A primeira categoria, “1”, reúne os dados dos entrevistados que fazem 

parte do CGEN como convidados permanentes e, portanto, possuem apenas voz 

naquele conselho. Foram 3 entrevistas realizadas nessa categoria, sendo que 

destas, 1 questionário foi respondido incompletamente. 

- A segunda categoria, “2”, reúne os respondentes que fazem parte do 

CGEN como conselheiros e, portanto, possuem voz e voto naquele conselho. Foram 

16 entrevistas realizadas nessa categoria, sendo que 3 questionários foram 

respondidos incompletamente. 

- A terceira categoria, “3”, agregou os entrevistados dos estudos de caso. 

Cabe declarar que estes não possuem participação direta nas discussões do CGEN. 

Realizaram--se 7 entrevistas nessa categoria, sendo que 2 questionários foram 

respondidos incompletamente.  

 

Primeiramente, apresentar-se-á a análise dos dados obtidos com os 

questionários fechados. Estes dados foram obtidos através de cinco questionários 

estruturados que enfocaram os seguintes temas: a) definição de saber tradicional; b) 
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percepção dos usos do saber tradicional; c) percepção da corrida pelo saber 

tradicional; d) avaliação dos instrumentos de gestão do saber tradicional e recursos 

genéticos; e) percepção sobre casos de biopirataria ou bioprospecção. No total 

foram 117 questões de múltipla escolha. 

Em cada questionário, o entrevistado encontrava afirmações ou cenários 

sobre os temas apresentados acima. As respostas eram solicitadas dentro de uma 

escala de cinco pontos que incluíam: concordo completamente (1), concordo 

parcialmente (2), não sei (3), discordo parcialmente (4) e discordo completamente 

(5), sendo que o entrevistado deveria escolher uma única opção para cada questão. 

É importante lembrar que todos os questionários usados na coleta de dados 

encontram-se no Apêndice B desse trabalho. 

Com os dados dos questionários estruturados, operou-se a somatória das 

respostas de cada questão e dividiu-se pelo número de respondentes para a 

obtenção da média ponderada das respostas.  

A partir da média ponderada das respostas, buscou-se avaliar os 

diferentes grupos e determinados entrevistados tendo em vista suas atitudes, 

opiniões e percepções acerca das questões levantadas.  

Portanto, as médias próximas a 1 refletem uma elevada concordância do 

grupo entrevistado com a afirmação proposta, enquanto que médias próximas a 5 

indicam uma grande discordância com a questão proposta. Já médias próximas de 3 

refletem um desconhecimento do entrevistado sobre a questão realizada.  

Todos os dados obtidos nestes questionários estruturados serão 

analisados neste tópico. 

O percentual total de participantes que respondeu a todas as perguntas 

foi de 76,92%. Já entre os 23,08% restantes que não responderam ao questionário 

completamente, cabe afirmar que todos responderam pelo menos a metade das 

questões apresentadas.  

Segue abaixo alguns quadros com informações e características dos 

entrevistados: 
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Quadro 8 - Distribuição de gênero dos entrevistados - Valores absolutos e 

percentuais.  

 Masculino Feminino 

(n) 15 11 

(%) 57,7% 42,3% 

  Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor.  

 

 Quadro 9 - Faixa etária dos entrevistados - Valores absolutos e percentuais.  

 < 25 anos 25 – 35 anos 35 – 45 anos 45 – 55 anos > 55 anos 

(n) - 13 9 2 2 

(%) - 50% 34,6% 7,7% 7,7% 

 Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor.  

 

Quadro 10 - Nível de educação formal dos entrevistados - Valores absolutos e 

percentuais  

 1º Grau 

Completo 

2º Grau 

Completo 

3º Grau 

Completo 

 Pós 

Graduação 

(n) - 2 8 16 

(%) - 7,7% 30,8% 61,5% 

 Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo autor.  

 

 

 

5.1.1 Discutindo o conceito de saber tradicional 

 

Para operacionalizar essa análise dos dados, apresentar-se-á, 

inicialmente, o tema das questões a serem analisadas, em seguida, estas questões 

serão elencadas e proceder-se-á a sua análise tendo-se em vista os conceitos, 

objetivos e pressuposto de pesquisa que orientaram este trabalho. 

Quando possível, as questões serão reunidas em grupos, de maneira a 

possibilitar uma análise em bloco das tendências entre e dentro das categorias de 

entrevistados, caso contrário sua análise será feita a partir de cada questão 
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individualizada. 

Neste primeiro questionário, buscou-se verificar o grau de concordância 

dos entrevistados acerca de algumas afirmações que buscaram auferir sua definição 

de saber tradicional.  

Em grande parte, as questões desse questionário buscaram levantar as 

características mais freqüentemente citadas na literatura especializada sobre esse 

tipo de saber. Ou seja, buscou-se verificar como o entrevistado percebe sua 

dinâmica de geração, renovação e transmissão.  

De maneira complementar, também se buscou avaliar as percepções 

acerca da questão da sua titularidade, seu embricamento social e territorial bem 

como o seu atual risco de desaparecimento.  

Acredita-se que verificar as definições de saber tradicional usadas pelos 

entrevistados seja o primeiro passo na tarefa de compreensão da maneira como é 

pensada e estabelecida a sua gestão.  

Tendo isso em vista, levantam-se nas questões abaixo algumas 

características básicas encontradas na maioria das definições de saber tradicional: 

 

Questão a1)Transmitido socialmente (oralmente, não-escrito, aprender-

fazendo, por demonstração e imitação); 

Questão a2) Baseado na experiência cotidiana: produzido, acumulado e 

renovado através de várias gerações por experimentação deliberada, tentativa e 

erro; 

Questão a3) Envolve diferentes habilidades: agricultura, caça, pesca, 

coleta, tratamentos médicos, manejo de diferentes ecossistemas etc.; 

Questão a4) Resultado da relação com um território por algumas 

gerações, mesmo que alguns membros da população tenham se deslocado para 

centros urbanos e retornado posteriormente; 

Questão a9) Integrado a um amplo conjunto de tradições culturais – 

holístico; 

Questão a10) Evolui em um processo contínuo de mudança, acumulação 

e uso – dinâmico. 

 

Em termos gerais, nestas questões ocorreu uma tendência da maioria dos 

entrevistados em concordar completamente com as características do saber 
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tradicional apresentadas, principalmente aquelas características mais gerais. Isso 

pode ser constatado a partir das médias baixas (menores que 1,7) encontradas entre 

as 3 categorias de análise para as questões acima, que relevam características 

básicas do saber tradicional. 

Esse alto índice de concordância permite-nos inferir que os entrevistados 

possuem um bom conhecimento das características gerais do saber tradicional. Por 

outro lado, levanta a questão de que, apesar de se compreender o saber tradicional 

a partir de uma perspectiva ampla, os membros do CGEN com direito de voz e de 

voto, no caso representados pela categoria 2, trabalham com uma definição estrita 

de “conhecimento tradicional associado” que visa a proteger apenas aqueles 

elementos do saber tradicional que podem ser úteis no processo de inovação 

tecnológica da indústria. Portanto, acredita-se que estes dados revelem um contra-

senso, principalmente entre o discurso e a prática dos entrevistados da categoria 2, 

uma vez que essa definição ampla de saber tradicional em nível discursivo, que 

encampa elementos do estilo de vida e visão de mundo de seus detentores, não 

tenha efeito observável na implementação de instrumentos de proteção mais amplos 

desse saber, que tem buscado, na verdade, promover práticas contratualistas, que 

acabam, inevitavelmente, transformando esse saber em mercadoria.  

Já as questões reunidas abaixo remetem a aspectos da titularidade do 

saber tradicional, principalmente a sua característica difusa e fragmentada. 

 

Questão a6) Normalmente restrito a certos grupos dentro da população 

(especialistas como: pajés, mulheres velhas, parteiras), sua difusão/acesso ainda 

podem sofrer restrições de gênero e/ou idade; 

Questão a7) É fragmentado, pois não existe em sua totalidade em uma 

determinada população local ou indivíduo. 

 

As questões a6 e a7, que tratam da existência de especialistas dentro das 

comunidades, tiveram um menor grau de concordância entre os representantes do 

CGEN com direito de voz (categoria 1) e demais entrevistados foram do CGEN 

(categoria 3). Esses dois grupos apresentaram médias que variaram de 2,3 a 3,0. 

Acredita-se que esse menor grau de concordância nessas duas categorias seja 

reflexo de uma posição dos representantes das populações tradicionais que visa a 

afirmar uma maior união entre seus detentores, ainda que em detrimento do 
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reconhecimento da existência desses especialistas nas populações. 

Pode-se atribuir essa posição ao fato de que para as lideranças das 

populações tradicionais, que buscam a conquista de direitos coletivos sobre esse 

saber, afirmar a existência de detentores especializados nas populações poderia dar 

margem a especulações sobre a possível aplicação de direitos privados, individuais 

para esse tipo de saber. Sem dúvida, isso teria implicações negativas, tendo-se em 

vista os objetivos de autonomia política dessas populações.  

Entre os entrevistados da categoria 2, (que reúne os representantes do 

CGEN com direito de voz e de voto) as questões a6 e a7 obtiveram, 

respectivamente, médias 1,8 e 2,1, o que sugere uma maior concordância com o 

fato da relativa dispersão de aspectos desse saber entre membros de uma mesma 

população. 

Já na questão seguinte, levanta-se a existência das regras costumeiras, 

ou consuetudinárias entre as populações tradicionais e povos indígenas como uma 

característica inerente a essas populações que visaria a controlar o acesso e uso do 

saber tradicional.  

 

Questão a11) Acesso usualmente restrito/ limitado para pessoas 

estranhas à população. 

 

Essa questão acima obteve uma elevada média 3,7 entre os entrevistados 

da categoria 1, sugerindo que, para os representantes do CGEN sem direito a voto, 

o acesso a estes saberes tenderia a ser aberto, remarcando que na prática cotidiana 

prevaleceria um comportamento de partilha entre os detentores do saber tradicional. 

Curiosamente, essa tendência de se avaliar negativamente essa questão 

também foi observada pontualmente entre os representantes da EMBRAPA e MCT 

no CGEN (componentes da categoria 2).  

Entretanto, acredita-se que reiterar o livre acesso a esse saber têm 

diferentes conotações políticas para esses dois grupos. No caso dos componentes 

da categoria 2 citados acima, acredita-se que essa posição busque realçar o aspecto 

de domínio público do saber tradicional, o que poderia vir a facilitar o seu acesso, um 

dos objetivos do discurso globalcêntrico sobre o saber tradicional. 

Já no caso da categoria 1, acredita-se que remarcar esse aspecto de livre 

acesso poderia servir para corroborar a posição de que a lógica que governa o uso 
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do saber tradicional é a da partilha e do apoio mútuo, portanto, ainda que existam 

regras não escritas para a sua transmissão e uso estas estariam em segundo plano.  

Esse argumento, apresentado aqui apenas como uma conjectura, a ser 

trabalhado com maior profundidade na análise do questionário semi-estruturado, 

também é levantado por ONGs e representantes das populações tradicionais como 

ferramenta política, no sentido de fortalecer sua autonomia cultural, o direito a terra e 

a recompensações financeiras.  

A questão a12, apresentada a seguir, levanta a questão do 

desaparecimento do saber tradicional, item que também remete à discussão da 

corrida pelo saber tradicional. 

 

Questão a12) Corre alto risco de desaparecimento com a devastação 

ambiental, aculturação/transformação das populações tradicionais e seus modos de 

vida. 

 

Essa questão obteve uma média 1,0 de respostas junto aos entrevistados 

da categoria 1, indicando uma alta concordância. Na categoria 2, ela obteve média 

1,7, e, na categoria 3, média 1,8 o que também indica uma concordância com o fato 

de que esse saber corre risco de desaparecimento. Por outro lado, cabe ressaltar 

que destoando da maioria dos entrevistados, os representantes da EMBRAPA e 

MIDIC, (componentes da categoria 2) discordaram parcialmente dessa afirmação. 

Pode-se creditar essa posição ao fato de que a perspectiva globalcêntrica, 

que orienta a visão desses componentes da categoria 2 e que se baseia em visões 

dominantes da ciência, do capital e da própria gestão, entende que a melhor 

maneira de se preservar a biodiversidade é usando-a, através da prática da 

bioprospecção.  

À guisa de conclusão, pode-se afirmar que as respostas da maioria dos 

entrevistados neste questionário sugerem uma definição ampla de saber tradicional, 

que inclui aspectos da visão de mundo, práticas culturais e estilo de vida de seus 

detentores.  

Como ponto de partida, esse fato dificultou a observância de posições 

específicas dos grupos entrevistados, frente à tipologia usada para a análise. 

Entretanto, com a observância de algumas idiossincrasias nas avaliações de 

questões mais específicas, evidenciou-se a polarização entre membros do grupo da 
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biotecnologia (componentes da categoria 2) e as lideranças dos movimentos sociais 

representados no CGEN (componentes da categoria 1). 

A diferença dada pela análise das respostas das questões a6 e a7, que 

tratam da titularidade desse saber, foi emblemática nesse sentido. Enquanto os 

membros da categoria 1 apresentaram um entendimento que se aproximou da 

definição de saber tradicional como ferramenta política, enfatizando aspectos da 

titularidade coletiva que buscam validar direitos coletivos sobre esse saber; os dados 

obtidos junto aos representantes do grupo da biotecnologia (membros da categoria 

2) sugerem o entendimento desse saber como mercadoria, a partir da ênfase na 

questão da impossibilidade de se identificar um titular individualizado desse saber.   

Em seguida apresentar-se-á a análise de dados obtidos a partir do 

questionário B, que trata dos usos do saber tradicional e recursos genéticos. 

 

 

5.1.2 Usos do saber tradicional e recursos genéticos 

 

 

Neste questionário, buscou-se obter as percepções dos entrevistados 

sobre os usos do saber tradicional e recursos genéticos. Associado aos dados 

obtidos no questionário anterior sobre as definições de saber tradicional, acreditam 

que as informações levantadas aqui possam auxiliar na construção de uma 

identificação e avaliação mais precisa dos entrevistados junto à tipologia conceitual 

proposta por este estudo. 

As afirmações abaixo tratam da importância do saber tradicional como 

insumo para a indústria e elemento de apoio na criação de sistemas de manejo 

ambiental por cientistas, tais como: 

 

Questão b1) No desenvolvimento de inovações tecnológicas para as 

indústrias farmacêutica, cosmética e biotecnologia; 

Questão b2) No desenvolvimento de inovações tecnológicas para as 

indústrias alimentícia  e bebidas; 

Questão b3) Como componente técnico de práticas de manejo 

sustentável desenvolvida por pesquisadores;  
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Para as três questões acima, não foram observadas médias maiores que 

2,0 em todas as categorias de entrevistados. Esse fato remete a uma alta 

concordância com esses atuais usos do saber tradicional descritos acima, o que 

remarca, sobremaneira, o seu emprego como um “atalho” que facilita o processo de 

inovação tecnológica das indústrias. 

Já com a questão abaixo se busca levantar junto aos entrevistados sua 

posição frente à lógica intrínseca da proteção ao saber tradicional ensejada pelo 

CGEN 

 

Questão b4) Tem sido abordado, segundo uma atitude de “vender para 

salvar” pelo CGEN e outras ins tituições reguladoras, desconsiderando o seu aspecto 

holístico/dinâmico no estilo de vida de seus detentores. 

 

Esta questão teve respostas díspares entre os entrevistados. A média da 

categoria 1 foi de 2,0, o que sugere que os convidados permanentes concordam 

com a crítica de que o CGEN estaria criando as condições para a mercantilização do 

saber tradicional. 

Já entre os conselheiros com direito de voz e de voto, a média foi de 4,2, 

indicando uma discordância com a afirmação. A categoria 3 apresentou a média 2,0, 

o que sugere uma concordância com a idéia de que os instrumentos criados pelo 

CGEN estariam atuando no sentido de se salvar esse saber através do seu 

comércio. 

Entre os entrevistados da categoria 2 que discordam completamente 

dessa afirmativa, reveladora da perspectiva globalcêntrica, destaca-se a 

representação do MIDIC, EMBRAPA, MCT e MMA. Portanto, é interessante notar 

que esta posição, em defesa do papel do CGEN, reúne tanto os representantes do 

grupo da biotecnologia,  quanto do grupo do meio ambiente. 

Em contraposição, encontram-se os entrevistados pertencentes ao 

conselho como convidados permanentes, sem direito a voto, (componentes da 

categoria 3).  

Acredita-se que esse fato revela tanto o descompasso do CGEN junto à 

sociedade civil organizada, quanto uma falta de legitimidade de seus procedimentos, 

uma vez que os grupos políticos que possuem uma visão mais crítica dos 

instrumentos de gestão não são capazes de participar do processo de decisão e 
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implementação da legislação.  

Também cabe ressaltar que a concordância das categorias 1 e 3 com a 

questão b4 dá respaldo ao pressuposto levantado nessa pesquisa de que o CGEN 

vem institucionalizando e fomentando a mercantilização do saber tradicional, 

enquanto que os sistemas locais de proteção e uso têm sido negligenciados e 

negados.  

Já a afirmação abaixo busca levantar a percepção dos entrevistados em 

relação a uma visão de saber tradicional como componente técnico do manejo 

ambiental sustentável. 

 

Questão b5) Tem sido abordado, segundo uma atitude de “conservação 

pela comercialização” por parte de pesquisadores e acadêmicos, desconsiderando 

seu aspecto holístico/dinâmico no estilo de vida de seus detentores. 

 

A média das respostas obtidas entre os entrevistados da categoria 1 foi de 

3,0, já entre os conselheiros com direito de voz e de voto (categoria 2), a média foi 

de 3,4, indicando uma discordância com a afirmação. A categoria 3 apresentou a 

média 2,4.  

Entre os membros componentes da categoria 2 desfaz-se o alinhamento 

entre os representantes do grupo da biotecnologia e do grupo do meio ambiente. 

Dados coletados junto MIDIC, EMBRAPA, MCT revelam que estes discordam 

completamente dessa afirmação. 

Já a posição da representação do MMA concorda parcialmente com esta 

afirmação, o que sugere um descontentamento do MMA-DPG com a baixa adesão 

das sociedades científicas ao sistema de proteção proposto pelo CGEN.  

Ou seja, entende-se que essa posição do MMA é uma referência à 

indisposição geral da academia, simbolizada pela posição crítica do MCT, em ter que 

submeter seus projetos de pesquisa ao CGEN, em se tratando de bioprospecção, ou 

desenvolvimento tecnológico a partir de recursos genéticos ou conhecimento 

tradicional associado.  

Já as afirmações seguintes tratam o saber tradicional como um sistema 

de conhecimento em sentido amplo, que seria regulado por sistemas tradicionais de 

autoridade e organização social. Estes sistemas determinam direitos costumeiros 

acerca do território e uso dos recursos, observam o uso e manejo diário dos 
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recursos e delimitam os processos de transmissão e inovação desse saber. Nesse 

sentido prático, o saber tradicional abstrato é apenas uma parte deste, uma vez que 

ele é inseparável da visão de mundo e do estilo de vida das populações tradicionais 

e povos indígenas.  

 

Questão b6) Torna possível a manutenção dos modos de vida das 

populações tradicionais; 

Questão b7) Usado na determinação das práticas de automanejo de 

ecossistemas e seus recursos naturais pelas populações tradicionais. 

 

De acordo com a tipologia conceitual empregada neste estudo, esperava-

se que esta visão fosse defendida e empregada pelo grupo denominado 

biodemocracia, geralmente composto por ONGs ativistas na questão da 

autodeterminação indígena.  

Entretanto observou-se que esta visão encontra respaldo, ao menos 

declarado, junto a todos os entrevistados, uma vez que as médias das respostas 

obtidas entre todas as categorias entrevistadas oscilaram entre 2,2 e 1,3, o que 

denota, surpreendentemente, a concordância dos entrevistados frente às afirmações 

propostas sobre o uso do saber tradicional.  

Em contraposição a essa tendência geral, ressalta-se a relativa 

discordância na resposta do Ministério da Defesa (MD). Credita-se esse fato à 

constante e reiterada ênfase dessa representação na crítica do discurso de 

autonomia cultural dos representantes das populações tradicionais. Ou seja, para o 

MD as freqüentes declarações dessas lideranças que ressaltam os direitos de 

autodeterminação dos povos indígenas e populações tradicionais seriam uma 

ameaça intolerável à soberania e integridade nacional. De certo modo, tal 

posicionamento tende a reunir a posição do MD àquela defendida pelo grupo 

globalcêntrico. 

A questão seguinte busca ressaltar um aspecto atual importante do 

discurso globalcêntrico, que freqüentemente propaga a idéia de que as populações 

teriam um comportamento extremamente ganancioso e auto-interessado em se 

tratando da negociação de acordos de repartição de benefícios.  

  

b8) A promessa/possibilidade de sua aplicação comercial tem gerado 
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expectativas irrealistas junto às populações tradicionais; 

 

Segundo esta visão globalcêntrica, levantada na questão acima, os 

indígenas, longe de serem inocentes e indefesos, estariam na verdade atuando no 

sentido de obstaculizar o desenvolvimento de novos produtos, através de demandas 

muito altas nos acordos de repartição de benefícios junto às empresas que 

pretendem realizar bioprospecção.  

Surpreendentemente, a média das respostas obtidas entre os 

entrevistados da categoria 1 foi de 1,0, revelando uma alta concordância junto aos 

membros do CGEN com direito de voz.  

Já entre os conselheiros com direito de voz e de voto (categoria 2), a 

média foi de 1,5, também indicando uma concordância com a afirmação. Também 

concordando com a afirmação, mas em menor grau, encontra-se os entrevistados da 

categoria 3, que apresentou a média 2,5. 

Uma análise mais detalhada do debate acerca das críticas da abordagem 

globalcêntrica às lideranças das populações tradicionais e povos indígenas será 

realizada na análise do questionário aberto, ainda neste capítulo.   

Pode-se adiantar aqui que essa grande e inesperada concordância das 

lideranças das populações tradicionais e povos indígenas revelam, na verdade, uma 

percepção das suas limitações na realização de negociações envolvendo saber 

tradicional e bioprospecção. Ou seja, para os detentores desse saber, essas 

expectativas irrealistas seriam fruto do desconhecimento do processo de inovação 

tecnológica, bem como da prática de valorar comercialmente seus saberes em outro 

contexto, fora da comunidade.  

Portanto, tais “expectativas irrealistas” é fruto da falta de informação e 

preparação para negociação dessas lideranças e não de um comportamento 

inerentemente gananciosos.  

Na afirmação abaixo, apresenta-se outro argumento comumente usado 

pela corrente globalcêntrica, que vê o saber tradicional como mercadoria.  

Segundo essa posição, os detentores do saber tradicional seriam pessoas 

bastante aculturadas que já teriam abandonado seu estilo de vida original, mas que 

preferem usar um discurso étnico tendo-se em vista a obtenção de vantagens 

políticas e econômicas.  
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Questão b9) Usado como ferramenta de politização e barganha 

política/econômica pelas lideranças das populações tradicionais; 

 

Essa questão obteve uma média 4,4 de respostas junto aos entrevistados 

da categoria 1, indicando um esperado nível de alta discordância. 

Na categoria 2, ela obteve média 2,2 e, na categoria 3, média 3,0. Cabe 

remarcar que nesta última categoria ocorreu uma distribuição de respostas bastante 

variada, o que acabou dificultando a verificação de uma tendência clara no grupo, 

além da própria polarização de opiniões.  

Por outro lado, o dado da categoria 2 revela a concordância dos 

entrevistados sobre o uso do saber tradicional como ferramenta política pelas 

lideranças indígenas e das populações tradicionais. Geralmente observou-se que 

esta posição é feita em tom acusatório e generalizado pelos representantes da 

perspectiva globalcêntrica, como se as lideranças agissem de má fé, apenas no 

sentido de reivindicar um poder político-econômico maior. 

Tendo-se em vista a diversidade cultural e as dimensões continentais do 

Brasil, não resta dúvida de que a questão da legitimidade e representatividade 

dessas lideranças é um tema importante e muito sensível, principalmente a partir da 

criação da figura dos convidados permanentes no CGEN. No próximo capítulo, 

buscar-se-á um maior aprofundamento nessa questão, no sentido de se precisar 

melhor o escopo e os limites dessas representações.  

Já a questão abaixo também remete à atuação das lideranças das 

populações tradicionais, mas apresenta sua atuação de uma maneira um pouco 

diferente, enfatizando sua atuação na luta pelos direitos dessas populações. 

 

Questão b10) Usado como instrumento de reivindicação de direitos das 

populações tradicionais. 

 

Em termos gerais, ocorreu uma tendência da maioria dos entrevistados 

em concordar completamente com esta questão. Isso pode ser constatado a partir 

das médias baixas (menores que 1,8) encontradas entre as 3 categorias de análise.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que todos os grupos entrevistados 

concordam que existe uma atuação das lideranças no sentido de se reclamar 

direitos relacionados a terra e aos seus saberes. 
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Também é importante ressaltar que muitas vezes essa visão de 

autonomia cultural defendida pelas lideranças não busca apenas a defesa dos 

saberes e recursos da biodiversidade, mas sim todo o projeto e estilo de vida dessas 

populações.  

Já as questões abaixo remetem a argumentos usados por defensores da 

posição globalcêntrica Norte. Baseando-se em exemplos coletados pelo trabalho de 

Voeks (2004), os defensores dessa abordagem afirmam que as florestas primárias 

não seriam fontes de novos fármacos, mas sim que estes tenderiam a ocorrer em 

áreas antrópicas já perturbadas pela ação humana. 

As médias das respostas de todas as categorias nessas duas afirmações 

oscilaram do máximo 4,2 até o mínimo 3,3, o que indica a discordância dos 

entrevistados com as afirmações apresentadas.  

É interessante observar que, na situação estudada, esses argumentos 

não ganharam respaldo, sequer junto aos representantes do discurso globalcêntrico 

no Brasil. Isso pode ser atribuído ao fato de que essa formulação desse discurso 

ganhou corpo nos países do Norte, que geralmente possuem uma baixa 

biodiversidade. Acredita-se que tal abordagem tem o intuito principal de desqualificar 

as demandas dos países ricos em biodiversidade.  

Esse fato também esclarece uma limitação da tipologia usada neste 

trabalho, aparentemente criada, pensando-se em uma dicotomia entre países do Sul 

(ricos em biodiversidade) x países do Norte (pobres em biodiversidade).  

Nessa situação, fica clara a posição heterodoxa do Brasil que, além de 

ser rico em biodiversidade, possui uma capacidade científico-tecnológica razoável 

ou, ao menos, mais avançada em alguns setores do que grande parte dos países do 

Sul.  

 

Questão b11) As florestas primárias ainda preservadas são ricas em 

plantas alimentícias, combustíveis, fibras e outras plantas úteis, mas elas são pouco 

importantes como fonte de novas plantas medicinais para bioprospecção. 

Questão b12) As plantas medicinais de uso potencial para bioprospecção 

são, freqüentemente, aquelas já cultivadas ou ¨matos¨ que crescem 

espontaneamente em hortas, campos abandonados, clareiras etc. 

 

A afirmação a seguir buscou ressaltar aspectos característicos do estilo 
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de vida das populações tradicionais que configurariam uma lógica distinta daquela 

prevalecente na sociedade capitalista tendo-se em vista principalmente o uso dos 

recursos.  

Essa questão obteve uma média 2,3 de respostas junto à categoria 1, 

indicando a concordância dos entrevistados. Na categoria 2, ela obteve média 2,7, o 

que indica que entre os conselheiros essa afirmação não é um consenso, havendo 

algumas posições dissonantes. Na categoria 3, observou-se a média 2,2 que 

também indica uma concordância com a afirmação proposta. 

 

Questão b13) O modo de vida das populações tradicionais é geralmente 

caracterizado por práticas altruístas, de auxílio mútuo e/ou redistribuição.  

 

De maneira conclusiva, pode-se afirmar que este questionário revela uma 

ampla concordância junto aos entrevistados de todas as categorias em relação ao 

uso do saber tradicional como insumo para o processo de pesquisa e 

desenvolvimento de inovações industriais. A questão b10, que levantou as opiniões 

acerca do uso do saber tradicional como instrumento de reivindicação de direitos 

das populações tradicionais, também obteve ampla concordância entre os 

entrevistados. 

Já entre os entrevistados da categoria 1, ocorreu uma discordância 

acerca do alegado uso do saber tradicional como ferramenta política. Por outro lado, 

essa mesma questão obteve uma expressiva concordância dos entrevistados das 

categorias 2, indicando que os conselheiros do CGEN com direito à voz e ao voto 

percebem um uso político da atuação dos convidados permanentes naquele 

conselho.  

Tal antagonismo entre as posições globalcêntrica e da autonomia cultural 

também se fez presente ao se analisar os resultados da questão b4 a qual levantou 

o tema da mercantilização do saber tradicional gerada pelos instrumentos propostos 

pelo CGEN.  

Nesse caso, os posicionamentos se invertem, pois a questão revelou que, 

enquanto os representantes da categoria 1 concordam que o CGEN promove a 

mercantilização do saber tradicional, os representantes da categoria 2 discordam 

dessa posição. 

Essa polarização entre esses grupos foi o principal traço observado a 
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partir dos dados de campo, entretanto se observou alguma variação interna aos 

grupos frente algumas questões mais específicas. Tal fato pode ser exemplificado 

pelo alinhamento ocasional do MMA junto ao grupo globalcêntrico na questão b4, 

discutida acima, e por demandas específicas de alguns ministérios, como o MD. 

Nesse caso, pode-se afirmar um alinhamento de sua posição com a da perspectiva 

globalcêntrica, pois sua representação busca privilegiar a soberania nacional em 

detrimento das demandas de autodeterminação das populações tradicionais e povos 

indígenas.  

 

 

5.1.3 A corrida pelo saber tradicional 

 

Neste questionário, buscou-se verificar o grau de concordância dos 

entrevistados a respeito dos possíveis motivos da existência atual de uma corrida 

pelo saber tradicional.  

Em adição, é importante ressaltar que antes de se aplicar esse 

questionário, perguntou-se aos entrevistados se existia ou não uma corrida pelo 

saber tradicional. As respostas obtidas seguiram a seguinte distribuição: 16 

entrevistados responderam sim, 6 não, e 4 não souberam responder. 

Em termos percentuais, os dados mostram que 61,5% dos entrevistados 

concordam com a existência da corrida pelo saber tradicional, enquanto que 23,0% 

discordam e 15,5% não souberam responder. 

As respostas negativas ocorreram principalmente entre os entrevistados 

da categoria 2, do grupo da biotecnologia. Algumas justificativas que foram 

levantadas para esse posicionamento são apreciadas adiante, ainda nesta seção.  

Já os entrevistados das categorias 1 e 3 foram quase unânimes em 

concordar com a existência da corrida pelo saber tradicional, o que também realça a 

divisão entre as posições defendidas por essas categorias de análise. 

Após apresentar a percepção dos entrevistados acerca da existência da 

corrida pelo saber tradicional, proceder-se-á, em seguida, a análise dos dados do 

questionário C. 

A primeira questão apresentada abaixo remarca a importância do saber 

tradicional e das Etnociências no processo de descoberta de novos fármacos.  
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Questão c1) Maior eficiência da etnobioprospecção (busca de novas 

plantas/medicamentos orientadas pelo conhecimento tradicional). 

 

Obtiveram-se as seguintes médias junto às categorias entrevistadas: 1,0 

no caso da categoria 1; 2,2 no caso da categoria 2, e 2,0 no caso da categoria 3, o 

que indica uma alta concordância dos entrevistados com a questão proposta. Nesse 

sentido, pode-se afirmar que, segundo as médias obtidas, todas as categorias 

entrevistadas concordam que a corrida pelo saber tradicional é caracterizada pelo 

uso de técnicas derivadas das Etnociências para o desenvolvimento de novos 

fármacos. 

A seguir apresentam-se três questões que foram agrupadas por relatar 

possíveis causas da recente aceleração na busca de novos medicamentos através 

de plantas e saber tradicional associado.  

As questões c2 e c3 levantam causas derivadas do avanço de 

equipamentos, metodologias e procedimentos técnicos desenvolvidos para a busca 

de novos medicamentos. Já a questão c4 trata de condicionantes do ambiente legal 

que vem possibilitando o avanço da apropriação privada desse saber. 

 

Questão c2) Redução da descoberta/invenção de novos medicamentos 

através da análise/fracionamento químico. 

Questão c3) Desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos para 

análise de grandes quantidades de extratos de plantas, animais e microorganismos 

como HTS (high throughput screening), Análise de DNA, RAPD (random 

amplification of polymorphic DNA), RFLP (restriction fragment length polymorphism) 

entre outros, 

Questão c4) Implementação de sistemas de propriedade intelectual que 

contemplam patentes de invenções do setor farmacêutico/biotecnológico através da 

assinatura do Acordo TRIPs na OMC pelo Brasil. 

 

Nesse grupo, as médias das respostas das 3 categorias variaram entre 

1,3 a 2,9, sendo que as maiores médias foram observadas junto à categoria 2, ou 

seja, enquanto que as outras categorias concordaram mais expressivamente com as 

razões da corrida pelo saber tradicional reunidas acima, os representante da 

categoria 2 (membros do CGEN com direito à voz e ao voto) concordaram em menor 



 195 

grau com estas afirmações. 

Como será discutido a seguir, com mais profundidade na análise dos 

questionários abertos, os entrevistados da categoria 2 tendem a relativizar a 

existência da corrida pelo saber tradicional a partir da constatação do baixo número 

de pedidos de autorização submetidos ao CGEN. Ou seja, nesse sentido, a corrida 

existiria, mas estaria sendo freada por uma suposta ação burocratizante do CGEN.  

A percepção de que a corrida pelo saber tradicional estaria sendo 

efetivamente limitada pela ação do CGEN e sua iniciativa de controle, também pode 

ser corroborada a partir das respostas à afirmação seguinte, que relaciona os 

instrumentos criados pelo CGEN com a corrida pelo saber tradicional.  

 

Questão c5) Implementação de Acordos de Consentimento Prévio 

Informado, Transferência de Material e Repartição de Benefícios pelo CGEN. 

 

Para afirmação acima, as médias das respostas obtidas variaram entre 

4,7 (categoria 1 ) e 3,2 (categoria 3), o que sugere a discordância dos entrevistados 

em relação à idéia de que os instrumentos criados pelo CGEN podem ser vistos 

como causas da corrida do saber tradicional.  

À guisa de conclusão, cabe afirmar que a maioria (61,5%) dos 

entrevistados concorda com a idéia da existência da corrida pelo saber tradicional.  

Pode-se observar que a fragmentação das posições nessa questão 

seguiu a mesma tendência do questionário anterior, que tratava dos usos do saber 

tradicional, ou seja, ocorreu uma polarização entre as posições defendidas pelas 

categorias 1 e 3 frente à categoria 2. Também cabe destacar que, dentro da 

categoria 2, o grupo da biotecnologia foi o que revelou maiores restrições à idéia da 

existência da corrida pelo saber tradicional. Nesse grupo específico, observou-se a 

tendência de se avaliar o CGEN como um elemento que estaria efetivamente 

bloqueando e dificultando tanto o acesso ao saber tradicional quanto as práticas de 

bioprospecção ensejadas pelo setor industrial, o que estaria reprimindo a corrida 

pelo saber tradicional. 
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5.1.4 Sobre os instrumentos de gestão do saber tradicional 

 

Com este questionário, buscou-se obter uma avaliação junto aos 

entrevistados dos diversos instrumentos usados para a gestão do saber tradicional. 

Analisar-se-ão desde alguns instrumentos mais específicos ao CGEN, tais como: 

acordos de consentimento prévio informado, acordos de repartição de benefícios até 

instrumentos não mandatários como guias de condutas científicas, códigos de ética 

profissionais e declarações das populações tradicionais e povos indígenas.  

Além disso, buscar-se-á neste tópico analisar a avaliação dos 

entrevistados sobre as formas comunitárias (locais) de manejo dos recursos 

genéticos e saber tradicional e alguns instrumentos de propriedade intelectual como 

indicações geográficas / denominações de origem e patentes, tendo-se em vista sua 

aplicação na proteção do saber tradicional. 

O questionário solicitou a avaliação dos instrumentos junto aos 

entrevistados a partir dos seguintes critérios: legitimidade, transparência, rapidez, 

efetividade, representatividade, acessibilidade, custo monetário, eficácia, equilíbrio 

de gênero e eqüidade.  

Apesar de alguns desses critérios de avaliação comumente serem 

confundidos, como é o caso da efetividade e eficácia, enquanto que outros trazem 

uma carga excessiva de subjetividade atrelada a sua definição, como é o caso dos 

critérios equilíbrio de gênero e eqüidade, acredita-se que a sua apresentação 

conjunta tenha sido capaz de revelar a posição básica dos entrevistados frente os 

instrumentos avaliados.  

Também cabe ressaltar aqui que diferentemente dos questionários 

anteriores, a escala trazida neste questionário buscou verificar a avaliação dos 

instrumentos de proteção do saber tradicional de acordo com os seguintes 

conceitos: (1) Muito Bom, (2) Bom, (3) Não sei, (4) Ruim, (5) Muito Ruim.  

Portanto, médias entre 1 e 2,5 refletem uma avaliação positiva do 

instrumento pelo entrevistado, enquanto que médias entre 3,5 a 5 indicam uma 

avaliação negativa. Já as médias próximas a 3 refletem o desconhecimento do 

entrevistado acerca do instrumento avaliado.  

A seguir se discutirão o primeiro instrumento avaliado, os acordos de 

consentimento prévio informado.  

Em termos de legitimidade e transparência, os acordos de consentimento 
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prévio informado foram avaliados como bons a muito bons, obtendo médias entre 

1,5 e 2,2 entre as categorias entrevistadas.  

Já em termos de sua rapidez, este instrumento obteve a avaliação ruim 

junto a todos entrevistados, enquanto que especificamente entre os entrevistados da 

categoria 1 sua efetividade também foi avaliada como ruim.  

Destaca-se ainda a tendência da categoria 2 de avaliar esse instrumento 

com tendo uma acessibilidade boa, diferentemente das categorias 1 e 3 que tendem 

a avaliar sua acessibilidade como ruim. Isso pode ser atribuído ao fato de que os 

membros da categoria 2 (conselheiros do CGEN com direito de voz e de voto) estão 

mais acostumados com o emprego desse instrumento, diferentemente das 

lideranças das populações tradicionais e membros convidados permanentes do 

CGEN, relativamente menos familiarizados com o seu uso prático.  

A avaliação de custo monetário dos acordos de consentimento prévio 

informado revelou que, para a categoria 1, ele é entendido como muito bom, em 

contraste com a avaliação das categorias 2 e 3 em que se pode observar uma 

tendência de se avaliar o custo monetário como ruim. 

Cabe ressaltar aqui que esse contraste é ainda maior ao examinar-se em 

detalhe as respostas individuais dentro do grupo 2. Nesse sentido, pode-se observar 

que os representantes do grupo da biotecnologia avaliaram o custo monetário dos 

acordos de consentimento prévio informado como ruim ou muito ruim. 

O segundo instrumento avaliado neste questionário foram os acordos de 

transferência de material. 

Esse tipo de acordo trata de regulamentar o intercâmbio de material 

genético entre bancos de germoplasma, principalmente em nível internacional, e 

vem sendo usado no âmbito da FAO, antes mesmo da CDB, para regular o 

intercâmbio de variedades cultivadas e espécies relacionadas à agrobiodiversidade. 

Portanto, é importante enfatizar que esse instrumento não se aplica para a proteção 

do saber tradicional em geral ou àquele associado aos recursos genéticos. 

Em termos gerais, sua avaliação tendeu a ser boa junto à categoria 2, 

principalmente pelos representantes do MAPA e da EMBRAPA, que são os principais 

usuários do sistema. Pontualmente, levanta-se que sua transparência e 

representatividade foram avaliadas como ruins pelos entrevistados das categorias 1 

e3. As demais médias aproximaram-se de 3,0, o que sugere um relativo 

desconhecimento desse instrumento junto aos representantes das categorias 1 e 3. 
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Pode-se atribuir esse fato a seu escopo de proteção relativamente restrito 

às variedades cultivadas e à sua inaplicabilidade para a proteção do saber 

tradicional. 

Já a avaliação do terceiro instrumento de gestão do saber tradicional, os 

acordos de repartição de benefícios, revelou ainda mais a polaridade existente entre 

as categorias 1 e 3 frente à categoria 2. 

Para a categoria 1, esses acordos foram avaliados como ruins, em termos 

de sua transparência, rapidez, efetividade, representatividade, acessibilidade, custo 

monetário e eficácia. Cabe afirmar também que para os demais critérios avaliados: 

legitimidade, equilíbrio de gênero e eqüidade não se observaram médias menores 

que 3,1 o que também sugere uma avaliação negativa desse instrumento segundo 

esses critérios. 

Em contraposição, para o grupo 2, esse instrumento teve uma avaliação 

mais positiva, pois apesar de ter obtido uma avaliação que tendeu ruim para os 

critérios custo monetário (média 3,4) e rapidez (média 3,6), as médias para os 

demais quesitos não ultrapassaram 2,6, o que indica tendência para uma avaliação 

mais positiva desse instrumento.  

Por outro lado, a avaliação da categoria 3 foi, em termos gerais, mais 

negativa que da categoria 1. Acredita-se que isso pode ser explicado também pelo 

desconhecimento dos entrevistados de casos de repartição de benefícios bem 

sucedidos. Afinal, além de existirem poucos contratos desse tipo envolvendo 

populações tradicionais no Brasil que foram avaliados pelo CGEN, (menos de 5 

atualmente), estes são pouco divulgados, uma vez que é comum a existência de 

cláusulas de confidencialidade nestes acordos. 

Além de avaliar negativamente os acordos de repartição de benefícios em 

termos gerais, em termos específicos, os entrevistados da categoria 3 avaliaram 

este instrumento como ruim em termos da sua rapidez, acessibilidade, custo 

monetário e eqüidade. 

Essa disparidade nas avaliações dos grupos entrevistados revela 

aspectos preocupantes para a implementação do modelo de gestão do saber 

tradicional proposto pelo CGEN, uma vez que os acordos de repartição de 

benefícios são os principais instrumentos vislumbrados para garantir a eqüidade, 

ensejada pela CDB, entre os diferentes envolvidos no acesso e uso do saber 

tradicional. 
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Em seguida, foram avaliados os resultados das patentes como 

mecanismo de proteção ao saber tradicional. Junto à categoria 1, as patentes foram 

avaliadas como um instrumento que oferece um proteção ruim nos termos de sua 

legitimidade, transparência, efetividade, representatividade. Ainda junto a essa 

mesma categoria, ela foi avaliada como muito ruim nos quesitos custo monetário 

eqüidade. 

Os dados da categoria 2 revelam que há uma tendência em avaliar 

negativamente as patentes de acordo com os seguintes itens: transparência, 

representatividade, acessibilidade, custo monetário, eqüidade. Os entrevistados 

dessa categoria ainda consideraram as patentes um instrumento ruim (média 3,8) 

em termos de sua rapidez. 

Para os entrevistados da categoria 3, a patente foi entendida como um 

instrumento ruim nos termos de sua legitimidade, transparência, rapidez, 

representatividade, acessibilidade, custo monetário equilíbrio de gênero, e eqüidade. 

Por outro lado, ocorreu uma tendência de avaliar positivamente sua eficácia e 

efetividade. 

As indicações geográficas também foram apreciadas pelos entrevistados. 

Todas as categorias avaliaram esse instrumento como bom nos termos de sua 

legitimidade, efetividade e eficácia. Os entrevistados da categoria 1 atribuíram-lhe 

um conceito muito ruim no quesito custo monetário, e ruim para os itens rapidez e 

acessibilidade. 

Excetuando-se o item rapidez que obteve uma avaliação neutra, a 

categoria 2 atribuiu a esse instrumento o conceito bom todos os demais itens 

avaliados, demonstrando que, em termos gerais, os conselheiros do CGEN 

entendem as indicações geográficas como um instrumento bom para a proteção do 

saber tradicional.  

Já a categoria 3 avaliou esse instrumento como ruim em termos de sua 

rapidez, acessibilidade, custo monetário e eqüidade e tendeu avaliar de maneira 

neutra os demais critérios. 

Outra proposta de instrumento de gestão do saber tradicional avaliada foi 

o banco de dados para saber tradicional. 

De maneira geral, para a maioria dos itens levantados, as médias obtidas 

(3,1 – 3,8) entre entrevistados das categorias 1 e 3 sugeriram uma tendência de se 

avaliar negativamente esse instrumento. Esse fato pode ser explicado pela recente 
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controvérsia gerada pela proposta da criação de um banco de dados de plantas 

medicinais e conhecimento tradicional no âmbito do Ministério da Saúde. Na próxima 

seção, buscar-se-á um maior aprofundamento nessa problemática. 

Já entre os conselheiros do CGEN, componentes da categoria, observa-

se uma tendência de se avaliar positivamente este instrumento, com médias que 

variaram entre 2,1, para o item efetividade até 2,9 para o item custo monetário. 

Ao se observar detidamente os questionários, percebe-se que a proposta 

de banco de dados é avaliada de maneira mais positiva entre os representantes do 

grupo da biotecnologia do que entre os representantes do grupo do meio ambiente.  

Isso pode ser visto como um paradoxo, uma vez que o debate e a criação 

de um banco de dado de saber tradicional são uma atribuição e obrigação legal do 

CGEN. Talvez isso seja motivado pelo fato da atual proposta ter sido encaminhada 

pelo Ministério da Saúde e não pelo MMA ou outros membros do grupo do meio 

ambiente. Afinal, como se trata de profissionais altamente gabaritados, acredita-se 

que a avaliação da eficácia do banco de saber tradicional como muito ruim (ISA) e 

ruim (MMA) deve-se a um questionamento do encaminhamento político daquele 

projeto específico, e não da proposta de banco de saber tradicional em geral. 

Já o próximo mecanismo de proteção do saber tradicional submetido ao 

escrutínio dos entrevistados são as guias de conduta científicas, códigos de ética 

profissionais e declarações das populações tradicionais e povos indígenas. 

Todos os entrevistados avaliaram esses mecanismos como muito bons 

em termos de sua legitimidade, e bons em termos de sua transparência, 

representatividade e acessibilidade.  

Em termos mais específicos, os representantes da categoria 1 entendem 

esses mecanismos como muito ruins em relação a sua eficácia.  

Por outro lado, os representantes da categoria 2 apresentaram uma 

avaliação positiva, uma vez que não observaram-se médias maiores que 2,5 para 

todos os itens levantados no questionário.  

Em termos gerais, a categoria 3 apresentou uma avaliação um pouco 

menos positiva desses mecanismos quando comparada à categoria 2. Por outro 

lado, não ocorreu nenhuma avaliação negativa entre critérios apresentados pelo 

questionário.   

O último mecanismo a ser analisado aqui é o único a ter um caráter 

eminentemente informal, ou não padronizado para a gestão do saber tradicional, 
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tendo-se em vista a maneira como é empregado pelas populações tradicionais e 

povos indígenas. Trata-se das formas comunitárias (locais) de manejo dos recursos 

genéticos e saber tradicional. 

De modo geral, essas práticas são avaliadas como muito boas, pelos 

representantes da categoria 1, segundo os critérios de legitimidade, transparência, 

acessibilidade, custo monetário, eficácia e eqüidade. Já para efetividade, 

representatividade e equilíbrio de gênero, as avaliações tenderam à neutralidade. 

A categoria 2 avaliou essas práticas como boa, em termos de sua rapidez, 

efetividade, representatividade, acessibilidade, custo monetário, eficácia, equilíbrio 

de gênero, e eqüidade. E muito boa nos termos de sua legitimidade e transparência.  

Já a distribuição das médias dos entrevistados da categoria 3 sugere a 

avaliação “muito bom” para os critérios legitimidade, representatividade e eqüidade, 

e conceito “bom” levando-se em conta os demais critérios apresentados. 

Em termos conclusivos, cabe afirmar que os instrumentos obtiveram as 

melhores avaliações nos critérios levantados guias de condutas científicas, códigos 

de ética profissionais e declarações das populações tradicionais e povos indígenas 

juntamente com as formas comunitárias (locais) de manejo dos recursos genéticos e 

saber tradicional.  

Ambos os instrumentos tiveram a avaliação muito boa em termos de sua 

legitimidade e enquanto este último foi avaliado como muito bom também nos 

termos de sua eqüidade e custo monetário, o primeiro obteve uma avaliação boa 

para esses mesmos critérios. 

Cabe ressaltar também que as Guias de conduta científicas, Códigos de 

ética profissionais e Declarações das populações tradicionais e povos indígenas 

tiveram sua eficácia avaliada como muito ruim junto aos representantes da categoria 

1, critério esse que também foi avaliado como ruim pelas demais categorias. 

O instrumento com a pior avaliação foi, sem dúvida, as patentes que, em 

média, foi avaliada como um instrumento ruim nos termos de sua legitimidade, custo 

monetário e eqüidade. Nos demais itens sua avaliação variou entre ruim e muito 

ruim pelos entrevistados. A exceção coube à avaliação de sua eficácia e efetividade, 

pois foram os únicos critérios em que sua avaliação tendeu a ser positiva junto aos 

entrevistados.  

Os acordos de consentimento prévio informado foram avaliados como 

tendo uma boa legitimidade, entretanto seu custo monetário foi avaliado como ruim 
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pelos entrevistados. 

Além de ter sido considerado um instrumento caro, esses acordos foram 

considerados lentos por todos os grupos entrevistados, que avaliaram o critério 

rapidez como sendo ruim para esse instrumento. 

Os acordos de repartição de benefícios foram avaliados como ruins e 

muito ruins para a maioria dos critérios avaliados pelas categorias 1 e 3, por outro 

lado a avaliação dos representantes da categoria 2 foi mais positiva ao avaliar esse 

instrumento como bom nos termos de sua legitimidade, transparência, efetividade, 

representatividade, acessibilidade eficácia, equilíbrio de gênero e eqüidade. 

Acredita-se que a eqüidade seja o ponto nevrálgico da discussão desse 

instrumento, nesse sentido, enquanto que a sua avaliação junto às categorias 1 e 3 

tendeu a ser negativa. Pode-se observar que a categoria 2 avaliou a eqüidade dos 

acordos de repartição de benefícios como boa.  

Tal disparidade na avaliação da categoria 2 pode ser explicada pelo fato 

de que esse instrumento, assim como os acordos de consentimento prévio 

informado, são os instrumentos criados e implementados especificamente pelo 

CGEN. Portanto, os conselheiros com direito à voz e ao voto (categoria 2) têm direta 

responsabilidade na criação e implementação desses instrumentos. Acredita-se que 

este fato seja de grande importância para se compreender a tendência de avaliação 

positiva observada nesse grupo para esses dois instrumentos, bem como a 

polarização dessa posição junto às avaliações desses instrumentos fornecidas pelas 

categorias 1 e 3.   

Em termos específicos do critério de avaliação equilíbrio de gênero, cabe 

informar que muitos entrevistados declararam-se confusos e indecisos ao avaliar os 

instrumentos de gestão do saber tradicional a partir desse item.  

Apesar desse fato, cabe relatar aqui que o instrumento que obteve melhor 

avaliação média nesse quesito foi formas comunitárias (locais) de manejo dos 

recursos genéticos e saber tradicional, seguida pelas declarações das populações 

tradicionais e povos indígenas; ambas obtiveram o conceito bom. Por outro lado, o 

instrumento que obteve a pior avaliação média desse quesito foram as patentes, que 

obtiveram o conceito ruim. 

Na próxima seção, buscar-se-á discutir os dados obtidos na pesquisa de 

campo com o questionário aberto. Devido à complexidade do tema, permitiu-se 

durante esta análise a citação de alguns comentários mais longos dos entrevistados, 
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de maneira a permitir uma reprodução mais fiel da perspectiva das suas posições 

individuais, bem como minimizar possíveis vieses decorrentes da edição das suas 

falas. 

 

 

5.2 APROFUNDANDO A COMPREENSÃO DA ESPECIFICIDADE DO SABER 

TRADICIONAL E DA COMPLEXIDADE DA SUA GESTÃO 

  

 

Antes de proceder esta análise, cabe remarcar que a sua organização e 

apresentação buscaram respeitar a seqüência original das perguntas realizadas nas 

entrevistas. Ao longo da análise, remeteu-se aos temas e discussões levantados 

com o questionário fechado, no sentido de buscar um maior aprofundamento na 

problemática estudada.  

Após as perguntas levantadas pelo questionário, apresentar-se-ão neste 

tópico as respostas mais significativas obtidas na pesquisa de campo de cada 

categoria entrevistada.  

Devido à elevada complexidade de algumas questões optou-se por 

reproduzir algumas citações longas. Acredita-se que, apesar destas dificultarem um 

pouco a fluidez do texto, elas auxiliam em algumas situações específicas em que a 

apresentação da análise oferecida pelo entrevistado é mais importante que a síntese 

deste pesquisador.  

De modo adicional, se deve ressaltar que se escolheu apresentar 

algumas falas mais longas no sentido de se exemplificar, emblematicamente, os 

discursos dos principais grupos de interesse entrevistados, mostrando como os 

argumentos são construídos e interligados, suas premissas, proposições políticas, 

bem como as suas opiniões sobre os demais grupos de interesse atuantes na 

gestão do saber tradicional.  

  Também se deve ressaltar que as falas dos entrevistados foram 

destacadas em itálico e colocadas entre aspas. A identificação da categoria do 

entrevistado é apresentada logo após a sua fala, para facilitar a diferenciação entre 

as categorias de entrevistados. Já a letra colocada entre parênteses após a 

identificação da categoria do entrevistado serve para a identificação pessoal do 

entrevistado por este pesquisador, e não tem efeito para a análise realizada. 
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 5.2.1 Características do saber tradicional  

 

A questão levantada aqui busca auferir o escopo e as premissas das 

diferentes definições de saber tradicional empregadas pelos entrevistados. Buscou-

se, quando possível, analisar essas definições frente à tipologia dos diferentes 

grupos sociais envolvidos na gestão do saber tradicional, além de buscar comparar 

as definições apresentadas por cada categoria entrevistada. 

 

“Aquilo que a gente vem praticando, o conhecimento daquilo que se utiliza 

no dia a dia é passado de geração para geração, como uma tradição do povo 

indígena. O uso de remédios e plantas. A partir desse conhecimento, nós mostramos 

para a sociedade envolvente que nós temos sabedoria e conhecimento de plantas e 

tratamentos de doença, sem isso nos não estaríamos vivos hoje. Trata-se da nossa 

vida”.  Categoria 1 (a). 

 

“Tudo aquilo que a gente conhece através das nossas raízes. Cada povo, 

que tem o conhecimento de seus antepassados, seus avós... É o conhecimento dos 

animais, dos insetos, tudo. São conhecimentos da tradição daquele povo, veneno, 

coisa para comer, etc.” Categoria 3 (b). 

 

Nas falas acima, obtidas entre os convidados permanentes do CGEN 

entrevistados, que não têm direito ao voto e representantes das populações 

tradicionais e povos indígenas; fica claro, em sua visão de saber tradicional, o 

embricamento desses saberes às práticas cotidianas dessas comunidades. A sua 

dinâmica de geração e repasse é remarcada pela percepção da ancestralidade 

desse saber. Também se pode observar nas repostas acima a importância desse 

saber para a manutenção dos estilos de vida dessas populações, uma vez que a sua 

aplicação cotidiana ultrapassaria a noção de conhecimento tradicional associado, 

presente na MP. 

Por outro lado, não foi possível perceber, entre os convidados 

permanentes entrevistados, aspectos explícitos de auto -afirmação cultural nas 

definições de saber tradicional declaradas, o que poderia nos remeter ao uso de 

concepções de saber tradicional como ferramenta política pelos entrevistados. 

Entretanto, pode-se notar, ainda que sutilmente, que as definições acima 
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freqüentemente realçam aspectos do saber tradicional que são normalmente 

desconsiderados pela perspectiva globalcêntrica, como por exemplo, sua 

importância para a manutenção dos estilos de vida tradicionais. 

De maneira adicional, deve-se remarcar nessas definições a existência de 

um viés voltado ao uso do saber tradicional não apenas como elemento constituinte 

dessas culturas, mas também como um componente de práticas de manejo 

ambiental sustentável, integrado aos sistemas tradicionais de autoridade e 

organização social, o que nos remete ao conceito de saber tradicional usado pelos 

grupos que partem da perspectiva da biodemocracia. 

 

“Eu acho que a ciência indígena é uma ciência viva, nós brancos 

achamos que porque têm milhares de anos isso é tudo por acaso... por tentativa e 

erro, nosso raciocínio é assim linear logocentrista e simplesmente negando todo 

esse mundo espiritual que é muito real para eles e quem conhece. Aí está o ponto, 

então enquanto não houver realmente respeito, que é uma ciência, um sistema de 

conhecimento complexo com suas regras, até lá não haverá entendimento”.  

Categoria 3 (d). 

 

“Os cientistas às vezes não valorizam isso porque aquilo não é uma coisa 

sistematizada, detalhada, acho que este é o desafio maior. Você tem duas formas de 

conhecimento paralelas, em tese, com o mesmo fim, mas que uma é valorada e a 

outra não”.  Categoria 3 (e). 

 

“A aceitação desse aspecto holístico do CT é a primeira reivindicação das 

populações tradicionais para que nós façamos este diálogo. Inclusive o Bonifácio 

Baniwa falou uma coisa muito bonita no seminário quando, de uma forma muito 

delicada disse assim: -Olha, vocês pesquisadores têm que se educar para falar com 

a gente, afinal a gente não pode continuar com esse paradigma de que eles têm que 

aprender e a gente não.... Senão não tem diálogo nenhum, vai haver sempre esse 

hiato”.  Categoria 2 (n). 

 

Nas falas acima, destaca-se a maneira desigual que os diferentes modos 

de se conhecer interagem, realça-se a atual predominância do saber científico e a 

necessidade de se trabalhar essa interface em uma nova perspectiva, tendo-se em 
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vista a proteção efetiva do saber tradicional. Ou seja, o que as falas acima revelam, 

na prática, é a maneira conflituosa, como os diferentes modos de se conhecer 

interagem nessa zona de contato.  

  Já na fala abaixo, recolhida junto a um conselheiro do CGEN com 

direito à voz e ao voto, ressalta-se uma maneira errônea de se distinguir o 

conhecimento científico e saber tradicional, como se um fosse a antítese do outro.   

 

“Ele é não-científico, vem de práticas costumeiras, e tradições orais, não 

documentadas através de gerações, ele é útil, prático para o dia a dia”. Categoria 2 

(d). 

 

“O CT é desenvolvido de acordo com essas identidades plurais, agora, 

isso é tão variado e isso pode se dar de tantas e tantas formas, que extrapola em 

muito essa definição de CT associado ao patrimônio genético usada pelo CGEN. 

 Então, nem todas manifestações dessas sociedades são, 

necessariamente conhecimento, apesar de que o conhecimento seja uma coisa 

totalizante para eles. Não há separação entre economia, política, estratégia etc. Pra 

eles, está tudo absolutamente ligado, então o CT não é só o CT”.  Categoria 2(n). 

 

Na fala acima, obtida também junto a um conselheiro do CGEN com 

direito à voz e ao voto, pode-se observar, curiosamente, que se define o saber 

tradicional em termos amplos. Em certa medida, de maneira mais “holística” que os 

próprios detentores entrevistados, ou seja, apesar de trabalharem com uma 

definição estrita de conhecimento tradicional associado naquele conselho apresenta-

se uma definição ampla. 

Em grande parte, as definições apresentadas por estes conselheiros 

remarcam aspectos que poderiam ser creditados à tipologia da autonomia cultural, 

que associa o saber tradicional aos interesses políticos dos seus detentores e que, 

usualmente, seria defendida por organizações indigenistas e movimentos sociais. 

Uma das possíveis explicações desse aparente contra-senso pode ser 

creditada ao fato de que sabidamente a abordagem do CGEN sobre a proteção do 

saber tradicional vem sofrendo críticas dos movimentos sociais e de alguns setores 

mais críticos da academia, o que pode configurar a declaração dessas definições 

como uma atitude defensiva dos entrevistados.   
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“Eu trabalho com conhecimento local, não é muito diferente, mas eu acho 

que encaixa mais porque não é algo estático, não é apenas de comunidades 

exclusivamente tradicionais. Você pode ter, por exemplo, uma tradição e não é uma 

comunidade indígena, etc. Eu trabalhava com comunidades urbanas”. Categoria 2 

(e). 

 

“Agora tem gente querendo usar local no lugar de tradicional, isso é 

complicado... Por que nem toda comunidade local possui saber, além disso, o CT 

não necessariamente, é um conhecimento aplicado, pode ser um modo de fazer, 

uma celebração, eu até penso nos livros do IPHAN”. Categoria 2 (n). 

 

“Populações locais? Todo mundo é população local! Até o cara que mora 

na (Av.) Paulista. Sabe porque eles fizeram isso? Para criar uma barreira, e isso 

reflete muito as discussões dentro do governo. Os que têm uma visão mais 

preservacionista preferem o termo local porque eles falam dos conhecimento das 

comunidades locais, que de preferência para eles, é melhor que estejam na periferia 

das cidades, não em áreas verdes ou de florestas.  

Agora dentro do IBAMA e o governo está rachado em termos da 

importância das populações nos parques, então eles tentam usar joguetinhos de 

comunidade locais para, segundo eles, despolitizar o debate. 

Porque o termo populações tradicionais é muito politizado, porque foi fruto 

de bombardeio da parte deles e nós conseguimos resistir, e eles não querem dar o 

braço a torcer”. Categoria 3(k). 

 

Note-se que as falas acima refletem uma disputa terminológica referente 

ao saber tradicional observado entre conselheiros (categoria 2) e alguns membros 

da academia entrevistados (categoria 3).  

A tendência observada é de que aqueles que usam o termo local 

buscariam enfatizar a aplicação desse saber enquanto componente discreto de 

práticas de manejo ambiental, segundo a perspectiva da soberania. Já aqueles que 

usam o termo tradicional estariam focando aspectos da autonomia cultural de seus 

detentores, a partir de uma visão de saber tradicional como ferramenta política. 

À guisa de conclusão pode-se observar que houve uma tendência entre 
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os conselheiros do CGEN (categoria 2) em apresentar uma definição ampla de saber 

tradicional, o que pode ser entendido como uma atitude defensiva frente às críticas 

de que o CGEN estaria promovendo uma mercantilização desse saber.  

Já os membros da categoria 1 e 3 ressaltaram, em suas definições, 

aspectos relacionados à luta política pelos direitos dessas comunidades, bem como 

da integração desses saberes junto ao seu estilo de vida e visão de mundo.  

Algumas definições foram apresentadas na forma de oposição, ou seja, o 

saber tradicional foi visto como uma antítese do saber científico. Esse fato também 

ressalta a relevância da abordagem teórica empregada nesse trabalho, - o conceito 

de zona de contato - que parte da relação conflituosa dessas formas de se conhecer 

como espaço de construção de um novo saber. 

Também se pode observar a disputa semântica existente entre defensores 

da terminologia conhecimento local x tradicional. Remarca-se o uso desta primeira 

abordagem junto a membros da categoria 2 com o intuito de ressaltar o uso do saber 

tradicional como componente técnico do manejo ambiental sustentável, em 

detrimento dos defensores da terminologia tradicional, representados aqui pela 

categoria 3, que reforçam o uso dessa definição como ferramenta na reconquista e 

demarcação de territórios, o seu direito à autodeterminação e reconhecimento de 

sua contribuição para o processo de inovação tecnológica das indústrias, bem como 

o reconhecimento de seus direitos consuetudinários. 

 

 

5.2.2 A proteção saber tradicional e recursos genéticos existentes antes da 

criação  do CGEN  

 

 

Nesta questão, procurou-se verificar o nível de conhecimento e avaliação 

dos entrevistados acerca dos instrumentos de proteção do saber tradicional 

existentes antes da criação do CGEN.  

 

“Era nula, inexistente.” Categoria 1 (d). 

 

“Quase nada bem incipiente, de forma teórica, porque na prática continua 

bem difícil. O CNPQ que aprova a vinda de pesquisador estrangeiro no Brasil, com 
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algumas diferenças, se está envolvido dentro de um projeto de cooperação ou se 

está isolado. Expedição científica manda o projeto e alguns documentos e, em geral, 

tem que ter algum contato aqui ou dentro de algum programa de cooperação, isso 

existe desde há muito tempo”.  Categoria 2 (e). 

 

“Antes do CGEN não havia nenhuma legislação que garantisse e 

salvaguardasse os direitos das comunidades, após a MP isso foi criado, o que 

garante o respeito aos direitos das comunidades”. Categoria 2 (m). 

 

“O que existia eram dispositivos constitucionais principalmente 

relacionados ao patrimônio cultural e imaterial, o artigo 225 fala do patrimônio 

genético, isso era dentro do IPHAN, antes o que existia era o patrimônio cultural 

brasileiro que era garantido pela constituição. Não existia nenhuma lei para proteção 

do CT”.  Categoria 3 (e). 

 

As falas reunidas acima refletem a avaliação dos entrevistados acerca do 

grau de proteção conferido ao saber tradicional antes da edição da MP. Além das 

afirmações que sugerem uma contestação acerca da efetividade da proteção criada 

pela MP, pode-se observar entre os entrevistados que apenas uma minoria conhecia 

a regulamentação das pesquisas efetuadas por pesquisadores estrangeiros no 

Brasil, existente no âmbito do CNPQ-MCT, assim como das possibilidades de 

registro do patrimônio imaterial junto ao IPHAN, e da atuação do SISNEP. 

    

 

5.2.3 O processo de criação e institucionalização do CGEN 

 

Buscou-se neste tópico organizar e discutir as falas que narram o 

contexto e o processo de discussão política que levou à criação do CGEN. Desde a 

sua criação, em 2001, até a implementação das primeiras orientações técnicas, 

resoluções e deliberações que possibilitam sua atuação.  

 

“Um processo absolutamente problemático que resultou em algumas 

falhas concretas, que atropelou um processo de discussão para atender 

concretamente a questão da autorização do acesso da Novartis. Então esse 
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processo foi inadequado, porque houve outros PL tramitando na câmara dos 

deputados e há um temor da sociedade civil que isso se repita na formulação do 

novo projeto lei de acesso e repartição de benefícios que está até hoje na Casa 

Civil”. Categoria 1(b). 

 

“O CGEN padeceu de uma mal de criação que foi a questão de uma MP 

elaborada em resposta a um procedimento específico que foi o contrato da 

Bioamazônia, existia um grupo de trabalho intergovernamental que discutia o PL 

mas ainda não tinha chegado a um texto diante das dificuldades do tema, aconteceu 

o escândalo, e o governo editou a MP usando os textos inacabados desse grupo de 

trabalho. Do rascunho, ela se manteve em rascunho até hoje, e daí todas as 

tentativas de implementação esbarram nessa dificuldade inicial”. Categoria 2 (d). 

 

“Em 2000 houve o contrato da Bioamazônia e a Novartis, era uma coisa 

do governo, mas não era muito claro... E o Brasil tinha assinado esse contrato de 

transferência de recursos genéticos com a Novartis para que ela fizesse a 

bioprospecção desse material e os resultados ficariam com a empresa, sem retorno 

com o Brasil. Houve a denúncia do MPF que esse contrato não cumpriu os requisitos 

da CDB e que era um crime de biopirataria, o que desencadeou um processo no MP, 

e eu sei que a MP conseguiu que esse contrato fosse cancelado”.  Categoria 3(e). 

 

Tendo em vista a discussão da criação do CGEN, há certa unanimidade 

entre os entrevistados sobre a percepção de que a edição da MP foi resultado de um 

processo conturbado, que impossibilitou o seu debate democrático e prejudicou a 

sua posterior implementação. Entretanto, como se pode observar, a partir das 

citações abaixo, outros conselheiros, representantes do MAPA e da EMBRAPA, são 

ainda mais críticos com relação a esse processo. 

 

“O processo de regulação da MP 2186-2001 é casuísta, a legislação 

resolve apenas um caso específico, ela não agrada nem a área ambiental, nem a 

social nem o setor produtivo. Ela tem conceitos extremamente amarrados, e é 

praticamente toda inexeqüível, eu vejo como uma regulação que precisa de 

mudanças urgentes e que precisa ser substituída o quanto antes”. Categoria 2(c). 
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“A MP foi criada sob a óptica do terrorismo”. Categoria 2(e). 

 

Já o outro grupo de conselheiros, representado pelo MMA, IPHAN 

incluindo-se a os convidados permanentes como a COIAB e CNS, enfatizam a falta 

de participação da sociedade civil organizada no processo de criação do CGEN, 

como pode ser verificado pelos comentários a seguir. 

 

“Foi um processo que não atendeu a criação normal de leis no Brasil que 

seria pelo Congresso Nacional, né? Então foi falho nesse sentido, pois não permitiu 

o debate e a participação dos setores envolvidos no debate e tinha um processo em 

curso no congresso nacional que foi esvaziado. Acho que o problema maior do 

CGEN é que ele é fechado, ele é só governo, e isso acabou institucionalizando um 

problema, você tem um conselho com atuação deliberativa sem a participação da 

sociedade não governamental”. Categoria 2(j). 

 

“A criação foi autoritária e a estrutura conselho é viciada na medida em 

que os detentores não estão lá. Eu acho que tinha que ter muito representante de 

populações tradicionais, porque o Brasil é um país continental e tem esses 

problemas das lideranças que acabam não sendo muito democráticas, até por essas 

dificuldades do diálogo intercultural”. Categoria 2(m). 

 

“Tem interesse muito forte em cima disso. Como que agora o Brasil 

acordou que existe isso? Passaram-se anos e anos com todo um trânsito livre de 

estrangeiros, missionários... Quem fazia esse controle?” Categoria 1(a). 

 

Os comentários de alguns convidados permanentes como a COIAB 

também são críticos tendo-se em vista o processo de institucionalização do CGEN, 

principalmente pelo retrocesso que essa legislação implicaria, quando comparada a 

tratados internacionais que visam a garantir os direitos dos povos indígenas e às 

próprias normas costumeiras que governam o fluxo desse saber dentro das 

comunidades. Nas falas acima, também se destaca as demandas de maior 

participação da sociedade civil organizada no CGEN que hoje não tem direito ao 

voto no CGEN. 

Na fala abaixo, ainda ressalta-se a zona de contato entre os modos de se 
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apropriar, uma vez que a liderança indígena entrevistada contesta a imposição de 

mecanismos externos para a gestão do saber tradicional e afirma suas demandas de 

maior respeito junto às normas culturalmente determinadas (costumeiras) das 

comunidades na gestão do saber tradicional. 

 

“Estão colocando regra em cima de regra, porque existe norma lá dentro 

da comunidade e desrespeitando as convenções internacionais, a convenção 169 da 

OIT. Porque se envolve a questão indígena, eles tinham que ouvir a gente”.  

Categoria 1(a). 

 

Como se pode observar nos comentários relacionados abaixo, a presença 

e atuação dos convidados permanentes ainda é matéria de contestação e disputa 

política. Outro grupo de conselheiros, formado pela EMBRAPA, MAPA e MCT, grupo 

da biotecnologia, vê com apreensão a participação da sociedade civil organizada 

nas reuniões do CGEN. 

 

“Hoje, no CGEN, temos a parte que tem direito a voz e voto e a parte que 

só tem direito a voz, o que em muitos casos é uma voz muito barulhenta”. Categoria 

2 (b). 

 

“Durante o governo da Marina Silva, ela criou uma situação que ela 

colocou no CGEN os convidados permanentes e, na verdade, ele é um órgão 

interministerial (sic) e convidado geralmente é aquela pessoa que, quando a gente 

acha interessante ouvir a opinião de alguém, a gente chama.  

Então, com a figura do convidado permanente a gente não pode fazer 

aquelas discussões com a tranqüilidade que a gente faz quando está só o povo de 

casa, entende?  

Você não só descaracteriza nesse sentido, como você muda um pouco a 

estória, então o que aconteceu é que as pessoas que a Marina Silva colocou como 

convidados permanentes são pessoas que têm uma visão muito restrita com o que 

vem a ser uso da biodiversidade.  

Aí o que deveria ser importante no processo do CGEN que seria você 

desenvolver o país e utilizar a biodiversidade, acaba se tornando prejudicado, e a 

forma como se discute conhecimento tradicional associado tá tão eivada de 
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emoções, que acaba impedindo que se chegue um consenso. Isso tem prejudicado 

bastante, bem como a atuação das ONGS que estão por trás disso”.  Categoria 2(f). 

 

Essa fala acima aponta para os conflitos da visão do MCT no CGEN, que 

ainda o percebe como um órgão interministerial. Entretanto o CGEN não é um órgão 

interministerial, como era o antigo GIPI (Grupo Interministerial de Propriedade 

Intelectual) que era o palco dos debates prévios à implementação da MP, e que foi 

extinto com a criação do CGEN. 

Considera-se que esse posicionamento é sintomático das disputas 

políticas travadas no CGEN. Essa polarização grupo da biotecnologia X grupo do 

meio ambiente também fica clara nas falas abaixo, em que membros desse primeiro 

grupo, composto por conselheiros do MAPA, EMBRAPA, MCT e MDIC alegam que a 

atuação muito próxima do MMA junto a algumas ONGs, destacadamente o Instituto 

Socioambiental (ISA), estaria supostamente direcionando o debate para uma agenda 

extremamente protecionista e impraticável.  

 

“Eu entendo que existe uma corrida para realização de grandes reuniões 

internacionais, para o custeio da existência de grandes ONGs que agora têm esse 

viés social, de integração do ambiental com social e valorização do social sobre o 

ambiental.  

O CGEN é um palco pouco técnico, muito político, muito demonstrativo da 

boa vontade de algumas ONGs e da suposta boa vontade de alguns órgãos do 

governo para as comunidades. Me parece muito mais um fórum eleitoral onde as 

comunidades podem gritar, xingar e desrespeitar os órgãos de governo.  

Nós mesmos fomos desrespeitados várias vezes, fomos acusados sem 

fundamentação, e vejo o CGEN muito mais como um colegiado eleitoreiro e 

marqueteiro de posições sectárias de governo do que um fórum técnico com 

embasamento sólido e que possa chegar em regulações exeqüíveis e que tenha um 

equilíbrio entre defesa do conhecimento tradicional, e a praticabilidade para manter o 

nível de empreendedorismo no país, para que as empresas se sintam seguras no 

ambiente institucional para investir”. Categoria 2 (c). 

  

“O MMA chama a gente de eixo do mal: o MCT, MS MDIC e MAPA, 

inclusive sai matéria das ONGS que estão por trás daquele grupo. Porque tem uma 
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série de ONGS que vive às custas do MMA e eles colocam o eixo do mal nas 

matérias criando um aspecto maniqueísta, dizendo que a gente é vendido para 

multinacional, não é nada disso.  

Na verdade, a Ciência e Tecnologia e os outros ministérios querem fazer 

os seus trabalhos e para chegar a esse meio termo a gente não tem tido sucesso, de 

forma a atender esses interesses. Eu não tenho expectativa. Eu rezo para que as 

coisas mudem”. Categoria 2 (f). 

 

“É preciso que fique claro o tamanho da injustiça que é cometida no 

CGEN quando você tem uma série de ONGs que ficam acusando a EMBRAPA, IAC 

e os institutos de pesquisa nacionais que são instituições ilibadas, não têm uma 

mancha, que tem um trabalho fundamental para o bem estar social sem falar no 

setorial, da agricultura”. Categoria 2 (c). 

 

“Tem atores que têm esse discurso mas sua agenda vai além da defesa 

dos conhecimentos tradicionais, outra agenda de reivindicação de direitos, tem muita 

ONG que usa esse discurso... E para essas ONGs, quanto mais complexa a 

burocracia melhor porque eles mantêm esse nicho de trabalho inesgotável. Porque 

ninguém consegue usar o CGEN se não estiver lá dentro.  

Essas ONGs que acompanham o CGEN de dentro e que ajudam a 

regulamentar a MP, tem um know how de consultoria valioso. Muitas vezes, essas 

ONGs também fazem pesquisa”. Categoria 2 (g). 

 

Sem dúvida pode-se observar que o MMA possui diversos egressos do 

ISA ocupando cargos de diferentes níveis hierárquicos do MMA; desde a própria 

chefia da Secretaria de Biodiversidade e Florestas, passando por cargos de diretoria 

da DPG, assistentes técnicos, além de membros do CGEN, representantes de outras 

instituições. 

De modo complementar, cabe lembrar que, entre os convidados 

permanentes, a representação da ABONG é costumeiramente ocupada por um 

representante do ISA, a cadeira da área de humanas da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência também é ocupada por um egresso do ISA, assim como a da 

FBOMS. 

Sem dúvida, tal concentração traz ao debate, questões como a 
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legitimidade da representação da sociedade civil no conselho, e também do próprio 

nível de capacitação dos demais representantes da sociedade civil organizada, além 

do próprio ISA. 

Alguns entrevistados referem-se pejorativamente ao ISA como uma “máfia 

verde”, insinuando-se inclusive relações espúrias entre a ONG e o MMA na 

execução de alguns projetos.  

Não há dúvidas que proeminência do ISA nesse setor é grande, não só no 

CGEN, mas também nos fóruns internacionais, projetos de “parcerias comerciais” 

envolvendo empresas e populações tradicionais e indígenas, na academia, além do 

próprio governo. 

No entanto, é temerário afirmar que isso seria uma conseqüência direta 

de relações espúrias com o MMA, como querem os representantes grupo da 

biotecnologia. Afinal, ao levar-se em conta que a destinação grande parte do 

dinheiro destinado para o MMA (origina-se principalmente do Banco Mundial e outros 

fundos  e agências de desenvolvimento internacionais para preservação do meio 

ambiente) exige uma aplicação através de projetos desvinculados do governo, 

normalmente através de ONGs.  

Talvez seja esta uma das explicações da expansão vertiginosa do escopo 

e do número atividades realizadas pelo ISA e suas instituições parceiras 

recentemente. Também pode acrescentar-se a isso, o fato de que historicamente 

esta ONG, que nasceu a partir do extinto Núcleo de Direitos Indígenas, tem tido uma 

atuação marcante no debate sobre a questão indígena, o que permitiu que esta 

acumulasse uma considerável competência nesse debate.  

Já na fala abaixo, relata-se o contra-ataque do grupo do meio ambiente  

junto à atuação do grupo da biotecnologia que menciona uma atitude que pode ser 

comumente observada nas reuniões daquele Conselho. Nessas situações, os 

representantes desse grupo tendem a apegar-se excessivamente a detalhes 

menores dos debates, visando claramente a sua obstrução. 

  

“Queria acrescentar que no funcionamento do CGEN eu tenho observado 

que há um grupo que atua deliberadamente no sentido de tumultuar o 

funcionamento da instituição e são assim, pessoas que, por quanto eu considere 

respeitáveis e preparadas eles ficam criando com firula.(...) Mas são pessoas que 

ficam criando confusão com detalhes e minúcias atrapalhando assim. 
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Isso é tão freqüente que mostra que é uma atitude deliberada, uma 

orientação de atuação... - Vamos pra lá para não deixar o negócio andar. Isso é um 

absurdo, e me incomoda e perturba a fluência do trabalho e é sempre contrária aos 

interesses das populações indígenas e tradicionais”. Categoria 1(d).  

 

Acima temos uma resposta direta às acusações do grupo da biotecnologia 

que reúne principalmente os conselheiros do MCT, MIDIC, MAPA e EMBRAPA. Esta 

fala de um representante do MPF reflete em parte o discurso da autonomia cultural 

que busca afirmar os direitos das populações tradicionais e povos indígenas a partir 

da construção de uma estratégia política para defesa e reconquista de territórios, 

preservação cultural e da identidade.  

Esta perspectiva exemplificada acima, se contrapõe diretamente à 

abordagem globalcêntrica predominante entre os representantes do grupo da 

biotecnologia que têm enfatizado a precarização da regulamentação de acesso 

principalmente a partir de críticas à morosidade da tramitação burocráticas do 

CGEN. 

Sem dúvida, a partir das falas acima, fica clara a dicotomia grupo da 

biotecnologia x grupo do meio ambiente e os antagonismos de seus respectivos 

discursos sobre o saber tradicional globalcêntrico x autonomia cultural. 

 

“Olha, foi um processo que infelizmente se deu de forma açodada que 

acabou gerando vários problemas na implementação do sistema. Quanto ao método 

de implementação não foi positivo, foi traumático até. Agora, enquanto criação de 

institucionalidade para o tema foi muito positivo, pois com todas as suas dificuldades 

históricas e atuais, o Brasil está dotado de institucionalidade estável para tratar do 

tema”.  Categoria 2(k). 

“O processo é bom, hoje estamos na 47ª reunião e o fato de termos 

convidados permanentes ajudou muito a dar transparência ao trabalho do CGEN. 

Várias resoluções foram feitas, várias orientações técnicas foram editadas, então 

acho que ajudou bastante a implementar a legislação.” Categoria 2(j). 

 

Em contraposição a uma visão do grupo da biotecnologia, o processo de 

implementação da legislação, através da discussões no CGEN e nas câmaras 

temáticas, com subseqüentes edições de orientações técnicas, deliberações e 
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resoluções é visto por alguns conselheiros e convidados permanentes como muito 

positivo.  

A tendência observada, exemplificada pelas falas acima, é de que se 

entende a criação do CGEN como um processo de aprendizado que foi construído a 

partir da somatória dos casos tratados. Nessa visão evolucionária, o sistema seria 

paulatinamente aperfeiçoado a partir dos casos e experiências acumuladas pelo 

CGEN.  

No entanto, como as declarações mostram abaixo, a condução do 

processo não tem sido unânime, uma vez que ainda existiriam conflitos de 

atribuições entre o CGEN e o MCT, no que concerne principalmente a 

regulamentação da pesquisa científica no país.  

 

“Até começar a aprofundar nos temas demorou bastante tempo, e quando 

ele começou a se tornar mais efetivo, a gente teve uma série de situações 

equivocadas na MP que não atendem ao interesse do país. Uma série de coisas que 

foram feitas e precisam ser revistas, canceladas, anuladas, tornadas sem efeito e 

trabalhadas de forma melhor para que de fato possa se desenvolver tudo isso.  

São várias resoluções e decretos criados que eles não atendem de pronto 

àquilo que se espera do CGEN, que acaba patinando.  

Você tem decretos que a pesquisa para ser feita deve atender vários 

critérios, mas quem define a pesquisa no país é o MCT. A partir do momento que o 

MMA estabelece um decreto falando em pesquisa, ele entra em confronto com o 

MCT e o CNPQ, então você acaba criando uma situação delicada entre diversos 

fóruns, e isso impede a gente discutir as competências que são muito difíceis”.  

Categoria 2(f). 

 

Além dos conflitos das atribuições institucionais, entende-se que a 

existência de outros projetos de lei seja um risco tendo-se em vista a existência 

futura do CGEN.  

Estes projetos de lei para regulamentação do acesso e uso dos recursos 

genéticos e saber tradicional associado, submetidos pelo MCT e MAPA que buscam 

substituir a MP, não partem da estrutura da CDB e, portanto, prescindem do CGEN. 

A tramitação destes projetos de lei alternativos ocorre hoje em portas 

fechadas na Casa Civil. Esse fato que se configura como a expressão máxima da 
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disputa política aqui apenas ensejada, é uma ameaça à existência futura do CGEN.  

Já na fala abaixo, retrata-se uma visão aparentemente mais otimista de 

alguns membros da academia sobre a institucionalização do CGEN. Mesmo assim 

esta fala também constata o recente esvaziamento que a discussão vem tendo com 

o aumento da polarização entre os envolvidos. 

 

“Eu acho que quando se iniciou o debate da MP, que estava sendo 

coordenando era o Bráulio Dias, eu acho que eles tinham uma grande preocupação 

de colocar junto os diversos setores que tivessem alguma coisa a ver com 

biodiversidade e recursos genéticos. Nisso eu acho que fizeram um grande trabalho. 

Foram reuniões com grupos empresariais e cientistas e talvez um pouco menos com 

populações tradicionais. Eles introduziram nesse país conceitos importantes como o 

consentimento informado. Por outro lado eu achei que nesse governo até houve 

uma desaceleração do que se previa, se previa que ia haver muito mais interesse(...) 

Apesar de que os povos indígenas criaram seus institutos e começaram a se 

mobilizar”. Categoria 3(k). 

 

“O CGEN está na berlinda, mas eu acho que ele é mais vítima do que 

opressor nessa história. Ele tá sob uma pressão imensa. (...) Você vê que as coisas 

são pendulares, ora oscila para o máximo de um lado, e ora oscila para o outro 

máximo do lado oposto. 

Isso vai sempre acontecer, porque estamos diante de uma tendência atual 

de querer “democratizar” ou distribuir a força para a população para que ela 

legitimamente apóie ou não o que está acontecendo. Isso não existe! Eu reconheço 

que o CGEN tem sido vítima, mas a ciência não pode ser vitimada por uma segunda 

vítima”.  Categoria 3(c). 

 

A fala acima é reveladora do conservadorismo de alguns cientistas frente 

à iniciativa de regulamentação do acesso aos recursos genéticos e saber tradicional 

operada pelo CGEN, que desconsideram a importância e a necessidade da proteção 

dos estilos de vida tradicionais e conseqüentemente da sociobiodiversidade. Por 

outro lado, outro representante da academia, na fala anterior, exalta o amplo debate 

que teria precedido a criação do CGEN, principalmente em nível interministerial.  

Já o comentário abaixo remete a sérias conseqüências da aplicação da 
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legislação como ela se encontra hoje para o trabalho das instituições de pesquisa.  

 

“Praticamente a gente vive na clandestinidade; a gente está até pensando 

em criar o dia da coleta clandestina, na verdade todos nós somos clandestinos (sic) 

a partir do momento que se estabelece que você só pode fazer uma coleta depois de 

tantas e tantas autorizações etc.” Categoria 2(f). 

 

“Ele criou um regulamento tão duro e tão difícil, tão desequilibrado, 

leonino que protege de maneira exacerbada as comunidades.  

A nossa visão é de que as empresas não chegam porque ele é inviável, 

só as grandessíssimas empresas, com muita gordura para queimar, se aproximam 

do sistema porque fazem marketing ambiental e as demais que não têm esse 

marketing nem chegam ao sistema, as pequenas e médias nem chegam ao sistema.  

As multas que são associadas, da ordem de até 50 milhões de reais, 

aliado com essa instabilidade e falta de base técnica para regulação. Isso é um 

cenário pernicioso e a gente vê isso com muita apreensão. Isso criou um passivo... 

Se o Ministério Público Federal saísse a campo hoje? Para multar todos os que 

estão ilegais? E se a PF fizesse uma operação cumpra-se dessa legislação?  

As organizações estaduais de pesquisa nem se aproximaram, as 

universidades tampouco. Então criou-se uma lei desequilibrada e que gerou um 

passivo de multas não aplicadas que seria capaz de fechar todas as instituições 

dependendo da boa vontade do legislador que for aplicar a multa”.  Categoria 2(c). 

 

Essas sérias críticas remarcam problemas ainda não resolvidos tais como 

a fraca integração entre o CGEN e os demais órgãos do governo para coibir ações 

de biopirataria, e baixa adesão ao sistema por agremiações científicas e 

pesquisadores individuais, além da própria ausência de casos bem sucedidos de 

bioprospecção que tenham partido do CGEN. 

Em termos conclusivos, pode-se afirmar que o processo de criação do 

CGEN se deu de maneira açodada, o que prejudicou a sua posterior 

institucionalização.  Pode-se observar junto às lideranças das populações 

tradicionais que a criação dessa legislação afeta de maneira negativa os 

regramentos locais que tradicionalmente governam a dinâmica de geração e uso do 

saber tradicional entre povos indígenas e populações tradicionais. 
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Além de efetivamente negar as normas costumeiras das populações 

tradicionais, esse sistema tem apresentado sérias dificuldades de implementação 

prática, fato que pode ser apreciado tanto a partir do baixo número de acessos 

concedidos, quando da baixa adesão de pesquisadores ao sistema. 

De modo adicional, essas dificuldades de implementação também podem 

ser observadas através da própria existência de propostas de textos legais 

substitutivos à MP que remetem a outros quadros legais, e à inexistência de 

inovações tecnológicas bem sucedidas, desenvolvidas a partir de acessos realizados 

pelo CGEN, seja em termos mercadológicos, ou ainda em termos da promoção da 

preservação da biodiversidade e dos estilos de vida das populações tradicionais.   

A apreciação do processo de implementação do CGEN também permitiu a 

compreensão do posicionamento político dos diferentes grupos de interesse que 

disputam o poder de se estabelecer as políticas públicas sobre o acesso ao saber 

tradicional. Tendo-se em vista os entrevistados da categoria 2, destacaram-se tanto 

o grupo da biotecnologia quanto o grupo do meio ambiente.  

O primeiro grupo teve seu discurso sobre saber tradicional entendido e 

analisado a partir da categoria “globalcêntrica”, que trata abertamente o saber 

tradicional como mercadoria. Já o discurso do grupo do meio ambiente apresentou 

um posicionamento que englobou aspectos de dois grupos de interesse distintos 

apresentados pela tipologia estudada são eles: o grupo da autonomia cultural, que 

parte de um discurso de saber tradicional como ferramenta política e o grupo da 

biodemocracia, que parte de uma perspectiva de saber tradicional como sistemas de 

conhecimento. 

Esse posicionamento progressista, e até vanguardista, no discurso do 

grupo do meio ambiente , levanta algumas questões, a serem aprofundadas nos 

próximos subtópicos desse capítulo.  

Afinal, se o grupo do meio ambiente embasa suas ações políticas em um 

discurso que entende o saber tradicional como uma ferramenta para proteção dos 

estilos de vida das populações tradicionais e conquista e reconhecimento de direitos 

das populações tradicionais, incluindo-se o de autodeterminação, até que ponto 

suas ações têm buscado efetivar esse objetivo? Seria esse objetivo factível dentro 

do marco legal-institucional criado pelo CGEN, no qual este grupo opera? Seria ele 

coerente com o mandato institucional do MMA? Quais seriam os efeitos dessa 

apropriação do discurso pelo MMA para os movimentos sociais?  
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Posto de outro modo: se hoje esse discurso é apropriado e empregado 

pelos representantes do grupo do meio ambiente, importa aqui entender, quais 

objetivos dessa apropriação e quais os seus efeitos em termos da legitimidade, 

independência, efetividade e representações das populações tradicionais e povos 

indígenas? 

Nesse sentido, é importante salientar que, de acordo com Escobar (1998), 

esperar-se-ia encontrar esse discurso junto a membros da categoria 1 e 3, que 

reúnem ONGs e lideranças dos movimentos sociais, e não junto a representantes do 

MMA.  

Isso pode ser explicado, inicialmente, pela aproximação íntima que foi 

observada entre o ISA e o MMA, os dois principais núcleos que compõem o grupo do 

meio ambiente. Entretanto, o exame criterioso de suas implicações carece ainda de 

uma análise detalhada dos instrumentos de gestão desenvolvidos e implementados 

pelo CGEN, estes sim, capazes de revelar a lógica subjacente às ações do grupo do 

meio ambiente, bem como o seu discurso.  

 

 

5.2.4 A influência dos acordos / agências de fomento internacionais e outras 

instituições, para a proteção / gestão do saber tradicional no Brasil 

 

 

Neste tópico, se buscou auferir o entendimento e a avaliação dos 

impactos dos principais quadros regulatórios afetos à gestão do saber tradicional.  

 

“Há diferentes concepções entre esses vários espaços internacionais, a 

gente luta pela homogeneização dos termos entre esses diferentes espaços. É muito 

diferente a OMC-OMPI da CDB, além da FAO. O Brasil de certa forma reflete 

através das representações os ministérios refletem essa tensão, essa discussão”.  

Categoria 1(b). 

 

Nessa citação acima, observa-se uma das posições comuns a alguns 

representantes do ISA com relação à posição brasileira nos fóruns internacionais. 

Cabe questionar aqui a exeqüibilidade e eficácia dos resultados esperados com essa 

“integração” de acordos internacionais para a gestão do saber tradicional. Afinal, 
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seria possível tal “integração”? Ou seria ela desejável?  

Mesmo em se considerando o horizonte de longo prazo e a proeminência 

brasileira nos debates internacionais, tais medidas, ainda que restritas ao plano 

discursivo, mais parecem um arroubo quixotesco do que uma proposta séria a ser 

tratada por aqueles interessados na promoção e proteção do saber tradicional. 

Nesse sentido, talvez seria o caso demandar nesses fóruns a inclusão no acordo 

TRIPS, de cláusulas que exijam a identificação da origem do saber e recursos 

usados originalmente nos pedidos de patente e outros mecanismos de propriedade 

intelectual cedidos em países do Norte. Essa prática coibiria tanto a concessão de 

patentes amplas, quanto a concessão de quaisquer direitos que venham a ferir os 

interesses das populações tradicionais. 

A seguir apresenta-se a posição do MIDIC que relata como vem sendo 

implementada essa estratégia brasileira nas negociações internacionais.  

 

“De fato os Estados procuram que haja harmonia entre as três 

organizações, mas elas fazem parte de regimes diferentes e por isso elas lidam com 

o problema com olhares distintos.  

O locus inicial foi a CDB e, portanto, na CDB as discussões são mais 

avançadas. As outras instituições dão respostas muito específicas porque estão 

limitadas pelo seu mandato.  

Mas talvez não seja necessário que as três dialoguem, e nem que as três 

dêem resposta, se uma delas chegar a um regime satisfatório e efetivo para colocar 

em prática na proteção que se quer.  

Os outros fóruns tratam da discussão lateralmente. Na OMPI o grupo de 

trabalho tem 2 discussões: a primeira é aspecto defensivo, ou seja, quer se evitar 

que o conhecimento tradicional seja afetado negativamente pela propriedade 

intelectual, evitar, por exemplo, que uma patente contenha elemento ou parta de 

conhecimento tradicional e usurpe direitos dos detentores.  

Por outro lado, existe um outro caminho que é o de proteger 

positivamente o conhecimento tradicional dentro de um sistema sui generis no 

sistema de propriedade intelectual, esse segundo foco é equivocado, parece-me que 

já se demonstrou que o sistema de propriedade intelectual não dá conta das 

especificidades do conhecimento tradicional. (...) O caráter coletivo do CT, de saída, 

já é um obstáculo, pois não é um coletivo identificável, mas sim um coletivo difuso... 
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porque é dinâmico, os detentores também mudam com o tempo. Então acho que é 

melhor avançar essa discussão nos fóruns adequados. 

 Na OMC deve-se lidar nessa linha defensiva como a proposta de emenda 

do acordo TRIPS 27.3b que tem como objetivo limitar patentes amplas de 

conhecimento tradicional associado. Essa é proposta sobre a revelação da origem 

dos recursos genéticos, pois o acordo TRIPS não é compatível com a CDB, isso 

implica na criação de algum mecanismo no depósito da patente que facilite esse 

controle (triagem) e o respeito pelas regras da CDB. Para declarar a origem do 

recurso ou conhecimento tradicional. Assim o titular que não declarou origem ou 

declarou erroneamente, ou ainda não repartiu benefícios poderia perder a patente 

em função disso (...) 

Além disso, tem uma discussão sobre qual seria a sanção apropriada. 

Será que anular a patentes seria adequado? Isso ainda está em discussão. O Brasil  

defende que essas sanções devem estar dentro do sistema de propriedade 

intelectual, outros países, não a Suíça, não aceitam que isso coloque em risco a 

concessão da patente fora do sistema de PI”. Categoria 2(g). 

 

No entanto, não é comum observar entre os conselheiros de posições que 

consigam equilibrar esse pragmatismo cauteloso da citação acima. Longe disso, 

outros representantes do grupo da biotecnologia assumem, muitas vezes, uma 

posição acrítica acerca da implementação de instrumentos de propriedade 

intelectual. 

Como se pode observar nas citações abaixo, isso é feito a partir de uma 

análise simplista e não comprovada de que a aplicação irrestrita de instrumentos de 

propriedade intelectual, ipso facto, conferiria maior competitividade e grau de 

inovação à economia brasileira.  

 

“Com relação à PI isso é um grande problema, porque nós não podemos 

patentear microorganismos e partes de seres vivos, mas os outros pesquisadores de 

outros países podem. Se pudesse aqui eles também patenteariam, e, na verdade, a 

grande maioria dos pedidos é de estrangeiros, os usuários do sistema não são 

brasileiros. As regras são muito duras para a saúde pública e com relação à 

descoberta de novos medicamentos. 

Vamos fazer uma comparação. Com relação à CDB, nós somos um 
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exemplo positivo. Nós somos muito radicais e protegemos mesmo, e eu acho que 

tem que proteger, e o processo tem que ser negociado. Agora com relação à OMPI e 

à lei de propriedade intelectual nós somos o contrário, nós somos o extremo oposto, 

porque é tudo muito duro conosco, mas é favorável ao desenvolvimento tecnológico 

de países mais desenvolvidos, há um grande desequilíbrio nisso. O acordo Doha 

que está trazendo alguns benefícios da saúde pública para a gente usufruir o que a 

gente tem aqui e patentear e conseguir os benefícios desse processo”. Categoria 

2(a). 

 

Já na citação abaixo resgata-se uma crítica pertinente à atitude 

considerada mal informada e até reacionária das lideranças de populações 

tradicionais atualmente. Afinal, embora esteja claro que a grande parte do saber 

tradicional foge do escopo de proteção da PI, alguns casos podem se encaixar para 

determinados bens culturais, caso haja interesse por parte de seus detentores. Por 

exemplo, marcas e indicações geográficas. 

 

“O TRIPS estabelece mecanismos que poderiam ser explorados, ocorreu 

uma satanização da PI ao invés de se buscar um entendimento de como eles 

poderiam ser adequados, utilizados para proteger os conhecimentos tradicionais.  

As comunidades que nunca tinham ouvido falar disso receberam a 

catequese que advoga contra a propriedade intelectual, que é um processo 

irreversível no nosso modo de ver. Então não se explorou a possibilidade de se 

proteger conhecimentos tradicionais com propriedade intelectual, como as 

indicações geográficas, ou mesmo patenteamento de determinados conhecimentos 

ou a publicação para torná-los não publicáveis. É muito legal participar das reuniões 

da CDB, porque vê-se índio da Noruega, do Canadá, da Suécia todos eles com 

trajes muito bonitos, todos foram à universidade, muitos são pós-graduados, todos 

vivem na cidade, todos já viajaram o mundo, todos falam 3 idiomas, esse é o grupo 

de comunidades locais e indígenas que está mandando, digo influenciando de forma 

predominante as decisões que são adotadas”.  Categoria 2(c).   

 

“A Fundação Palmares e o MMA conseguiu reunir 11 lideranças 

quilombolas para participar da COP 8, em Curitiba para que eles pudessem se 

inserir nessa discussão em nível internacional e lá foi uma discussão ampla, mas 
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não foi tão efetiva porque eles estavam começando ainda.” Categoria 2(m). 

 

As citações acima de representantes do MAPA e da Fundação Palmares 

revelam dois aspectos interessantes relacionados à legitimidade e efetividade da 

representação das populações tradicionais e povos indígenas.  

Em primeiro lugar, em um claro exemplo do discurso globalcêntrico, 

questiona-se a legitimidade desses representantes. Nesse caso, alega-se que se 

estaria cedendo poder a pessoas aculturadas, que não representam as populações 

de maneira legítima, em um reflexo de uma visão preconceituosa na qual esses 

representantes deveriam se comportar e viver como seus antepassados. 

Em segundo lugar, apresenta-se uma análise sobre a dificuldade de se 

integrar representantes dessas comunidades à discussão do CGEN. A precariedade 

dessas lideranças em tratar essa temática mostra o descompasso existente entre o 

avanço institucional em nível governamental como o CGEN, que busca ceder 

espaço às populações e o grau de preparação e amadurecimento da sociedade civil 

organizada em ocupar esse espaço para defesa de seus interesses. 

  

“A gente vê com bons olhos a iniciativa da OMPI em estudar uma nova 

forma de proteção dos CT e expressões do folclore, em uma década eles terão um 

instrumento que vai ter adesão dos países em outra década mais. Como um 

processo, ele tem mesmo essa dinâmica lenta.” Categoria 2(c).  

 

Na citação acima, alega-se a existência de uma dinâmica diplomática que 

condicionaria a demora no debate e criação de mecanismos para proteção do saber 

tradicional em nível mundial pela OMPI. 

Não restam dúvidas de que pela complexidade da tarefa e diversidade de 

interesses envolvidos surgem inúmeras dificuldades para a coordenação desse 

processo, entretanto, acredita-se que tal fato seja questionável, uma vez que no 

caso de outras áreas igualmente complexas, como domínios de internet e topografia 

de circuitos integrados, a criação e implementação dos mecanismos de proteção 

ocorreu de maneira muito mais célere.  

“No conselho me parece que esses acordos são ignorados, os 

conselheiros não conhecem isso bem não. Inclusive porque eu acho que o conselho 

tem muita gente sabe... Para entender tudo isso você tem que ter uma visão muito 
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plural, abarque várias disciplinas e isso não é o perfil dos conselheiros, 

absolutamente. 

Na realidade falta diálogo, o MRE não seria importante em liderar essas 

discussões auxiliando os conselheiros nisso? Por que não faz? Não é má vontade 

deles, mas o que ocorre é que só a MP é discutida”. Categoria 2(m). 

 

Apresenta-se acima uma visão bastante crítica do nível de conhecimento 

desses acordos internacionais assinados pelo Brasil junto aos conselheiros o CGEN. 

No entanto, pode-se perceber durante a pesquisa de campo que esse fato não pode 

ser generalizado irrestritamente. De fato muitos ministérios e autarquias federais 

designam como conselheiros funcionários já sobrecarregados, estes seriam os 

“primos pobres” enquanto que outros órgãos públicos, tal como o MIDIC têm 

funcionários dedicados exclusivamente à participação no CGEN. Nestes casos 

pode-se observar que tal dedicação tende conferir uma melhoria notável no 

embasamento técnico das suas intervenções.   

 

“O CGEN nasce da implementação da CDB, é uma relação umbilical e os 

mesmos grupos que disputam no CGEN, disputam nesses fóruns. O Brasil tem uma 

posição peculiar nisso porque é um dos poucos países do mundo que tem interesses 

diametralmente opostos. 

Ao mesmo tempo em que somos megadiversos, nos alinhamos com 

países que buscam um regulamentação mais firme, regulatória e restritiva, nós 

somos também um país que também detém capacidade tecnológica, portanto nós 

também temos interesses alinhados com os países usuários de recursos genéticos e 

temos interesse de uma regulamentação mais simples menos impositiva. Então a 

situação do Brasil é sempre complicada por causa dessa situação. Nós temos 

interesse tanto de restringir como de liberar. Isso acaba sendo uma questão 

controversa na implementação da lei. Nós temos capacidade se ser usuários. 

Principalmente na área da agricultura, que nós não somos classificados em termos 

agrícolas como pais subdesenvolvidos. Nosso nível técnico é de primeiro mundo”.  

Categoria 2(d). 

 

Na afirmação acima, ressalta-se o que talvez seja uma das razões para o 

fato do Brasil possuir a implementação legal da CDB em nível nacional mais 



 227 

avançada do mundo. Ou seja, o fato do país possuir tanto uma rica diversidade 

social e biológica quanto uma razoável capacidade de P&D em alguns setores. 

De maneira geral, a maioria dos entrevistados da categoria 2 

apresentaram bons conhecimentos acerca das implicações da CDB para a gestão 

do saber tradicional implementada pelo CGEN.  

No entanto, a interpretação dessa influência variou consideravelmente, 

pois enquanto alguns entrevistados enfatizaram os aspectos deletérios do acordo 

TRIPS no sentido de se promover a concessão de patentes amplas em nível 

internacional e seu impacto efetivo no aumento da biopirataria. Por outro lado, 

observou-se que alguns representantes dessa categoria (principalmente do grupo da 

biotecnologia) criticaram o baixo emprego das patentes e outros instrumentos 

derivados da propriedade intelectual na proteção do saber tradicional.  

 

 

5.2.5 Propriedade intelectual - um instrumento de proteção/gestão do saber  

tradicional ?             

 

Nesta seção, procurar-se-á um maior aprofundamento acerca do escopo 

e dos efeitos da aplicação dos instrumentos de propriedade intelectual na proteção 

do saber tradicional. 

 

“Eles são absolutamente inadequados, eles surgiram no marco da 

apropriação individual do conhecimento, esse marco é absolutamente oposto às 

regras culturais e à normatização que as comunidades têm nesse tema.” Categoria 

1(b). 

 

“Totalmente inadequado porque se baseia em premissas diferentes 

daquelas que o conhecimento tradicional está vinculado, que é o direito coletivo, 

portanto esses instrumentos não são adequados. É possível, mas não acho 

saudável seu emprego, no sentido de que pode gerar conflitos intra comunidades e 

se baseia em uma lógica de proteção de conhecimento científico das sociedades 

ocidentais, que estabelece um tempo para vigência do direito que não se equivale à 

vigência do tempo para os detentores do conhecimento tradicional”.  Categoria 2(k). 
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Basicamente, as visões acerca da aplicação da propriedade intelectual 

entre os entrevistados podem ser resumidas em três abordagens: a primeira, 

exemplificada pelas falas acima, enfatizam as incompatibilidades e sua aplicação na 

legitimação de práticas abusivas de bioprospecção. Essa percepção é mais 

difundida entre grupos de interesse da biodemocracia e autonomia cultural, que 

buscam atestar a complexidade e embricamento desses sistemas de conhecimento 

para as populações tradicionais, além de enfatizar a incapacidade da PI em respeitar 

os direitos costumeiros das populações tradicionais e povos indígenas.  

Essa abordagem acima é mais encontrada entre os convidados 

permanentes além de alguns representantes do MMA, IPHAN e MINC, que se 

alinham mais com uma perspectiva de saber tradicional como ferramenta política 

e/ou como sistemas de conhecimento mais amplos.  

Já uma segunda abordagem, exemplificada pelos dados abaixo, apesar 

de também relevar diversas dificuldades, defende a possibilidade da aplicação 

seletiva de alguns dos instrumentos da PI. 

Essa visão é mais difundida entre os entrevistados os quais usam uma 

definição de saber tradicional como mercadoria – ou componente técnico de manejo 

ambiental sustentável, e geralmente fazem parte dos grupos de interesse 

denominados de globalcêntrico e ou soberania.  

É importante ressaltar que esta análise reflete apenas a tendência 

principal encontrada entre os entrevistados, pois muitas vezes, a distinção entre 

essas categorias, buscada através da apreciação das falas, não é evidente ou livre 

de contradições. 

 

“Muito difícil, na medida em que a gente não consegue definir a autoria de 

determinados conhecimentos. Então se a gente não define a autoria, a gente não 

tem como atestar a titularidade desse conhecimento. Às vezes se diz que é uma 

aldeia, uma região, mas aí quando você vai ver a aldeia do lado também sabe, até 

onde vai isso? Isso gera conflitos naquele momento e no futuro na repartição de 

benefícios.  

Não há nenhuma convergência em relação a isso, porque a titularidade é 

difusa, talvez alguma coisa possa ser trabalhada com indicações geográficas 

relativas a regiões específicas e pontuais. 

Marcas sim, a gente pode ter marcas “x” associadas a grupos regiões e 



 229 

aldeias e isso pode ser interessante, e a gente vê até em muitas marcas com nomes 

indígenas, mas não diretamente associadas aos índios; fogos caramuru, piratininga, 

com nomes indígenas, mas sem iniciativas deles. Até porque ninguém nunca levou 

essa possibilidade até as últimas conseqüências”. Categoria 2(b). 

 

“As patentes não são os mais adequados para proteger conhecimento 

tradicional, isso não quer dizer que eles não possam ser eventualmente úteis para 

uma comunidade ou outra.  

Ao se usar a patente há que se lembrar que elas prescrevem, podendo 

cair no conhecimento público a partir de então. Talvez, então, seria mais interessante 

proteger por outros meios, como segredo, por prazo indefinido.  

Indicações geográficas inclusive carecem de ser mais explorado no Brasil 

porque em tese sim. Cabe aos interessados procurar isso, e ao governo adaptar 

essa coisa que não foi feita originalmente para isso e ver como poderia ser útil. 

Signos sagrados na Nova Zelândia, algumas comunidades protegem 

como marca alguns de seus signos sagrados. Isso é uma coisa aplicável que eles 

não atinam para isso. 

O problema que existe é a demonização dos instrumentos da PI, ou seja, 

ela é do mal... -Eu não quero mexer com qualquer coisa do grande capital etc. Isso é 

um discurso das comunidades tradicionais que querem a proteção dos seus direitos 

e outros setores da sociedade que se apropriaram politicamente desse discurso no 

sentido de ação política. Me parece que falta um pouco de pragmatismo nessa 

discussão. Os instrumentos já existem e não vão deixar de existir. Partindo disso, 

como a gente pode fazer para que eles sejam úteis também para as populações 

tradicionais?  

Os direitos autorais podem proteger danças rituais, música, um chá que é 

feito no ritual pode gerar uma patente de processo, desenho das estampas 

marajoaras podem se encaixar como desenho industrial. Enfim, em tese, todos 

esses instrumentos de propriedade intelectual, mesmo lei de cultivares pode ser útil.  

Claro que esses mecanismos têm a restrição do prazo, cada um deles 

tem um prazo que prescrevem os direitos. Exceto indicação geográfica que não 

prescrevem e marcas que podem ser renovados”. Categoria 2(g). 

 

“Eu acho que podem ser uma proteção defensiva, evitar que pessoas que 
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vão usar propriedade intelectual se apropriem desses conhecimentos sem 

consentimento prévio fundamentado.  

Agora, como proteção positiva, acho que eles não servem, não se 

prestam justamente pela característica do conhecimento tradicional ser gerado de 

uma outra maneira, ser dinâmico, ter diversas pessoas envolvidas e não estar 

restrito a uma área determinada etc. Então até hoje eu não vi nenhum estudo de que 

algum desses tipos de direitos de propriedade intelectual pudesse ser aplicado 

positivamente para proteção do conhecimento tradicional”.  Categoria 2(j).  

 

A última perspectiva, a seguir, sustenta veementemente que a PI é um 

instrumento capaz de proteger o saber tradicional em suas múltiplas dimensões. 

Essa perspectiva, que pode ser denominada de globalcêntrica radical, baseia-se na 

defesa dos preceitos da livre e irrestrita alocação de recursos e através do mercado 

de maneira a minimizar inadequações e desvantagens da aplicação dos 

instrumentos de PI, além de negligenciar as especificidades do saber tradicional.  

Esta abordagem apresentada pela representação do MAPA no CGEN 

oculta que a PI está aberta a abusos, e que ainda hoje, tem servido para legitimar 

apropriações indébitas do saber e recursos de populações tradicionais e povos 

indígenas. 

   

“São perfeitamente cabíveis, as inovações poderiam ser protegidas por 

indicações geográficas, algumas práticas poderiam ser protegidas por patentes, 

dependendo da orientação das comunidades, proteger e licenciar, marcas, direitos 

de autor.  

A vantagem seria você participar da ordem que existe, não romper para 

iniciar toda uma nova ordem. Podemos usar a propriedade intelectual e influenciar o 

processo para que ele seja adequado às necessidades do conhecimento tradicional 

e proteger efetivamente, se é que não é possível do jeito que está hoje”. Categoria 

2(c).  

 

À guisa de conclusão pode-se afirmar que entre os entrevistados, apenas 

alguns elementos do grupo da biotecnologia entendem que os mecanismos de PI, 

em geral, podem ser aplicados para proteção do saber tradicional.  

Já entre os grupos 1 e 3 observou-se uma nítida tendência em se avaliar 
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este como incapaz de proteger o saber tradicional, em alguns casos, até alegou-se 

que estes promoveriam a biopirataria não a proteção do saber tradicional.  

A posição intermediária foi observada junto a alguns representantes da 

categoria 2, que ressaltaram a possibilidade da aplicação pontual de alguns 

instrumentos específicos como as indicações geográficas e as marcas.  

 

 

5.2.6 Os acordos de consentimento prévio informado e de repartição de 

benefícios como instrumentos de proteção do saber tradicional 

  

Os dados trazidos por essa questão são de fundamental importância para 

a consecução dos objetivos deste trabalho, devido ao fato de que acordos de 

consentimento prévio informado e acordos de repartição de benefícios são base das 

práticas gestão do saber tradicional proposta e implementada pelo CGEN. Por isso 

mesmo esse item traz citações mais longas bem como uma análise mais minuciosa. 

A seguir apresentar-se-á como estes instrumentos são avaliados pelos 

entrevistados, desvelar-se-á qual a lógica subjacente a sua implementação e 

também analisar-se-á sua exeqüibilidade, escopo de proteção oferecido, bem como 

seu custo monetário. 

A partir das falas dos entrevistados, e do conceito de zona de contato 

entre os modos de conhecer e se apropriar, buscar-se-á nesta seção, reconstruir a 

cena de pesquisa encontrada pelo pesquisador. Isso será realizado no sentido de 

verificar se o CGEN, com a implementação desses instrumentos, vem realmente 

promovendo uma mercantilização do saber tradicional em detrimento dos sistemas 

locais de proteção e uso desse saber. 

Em seguida, nas falas abaixo, apresentam-se alguns dados obtidos junto 

às categorias 1 e 3 que revelam um posicionamento crítico desses grupos, frente 

aos instrumentos criados e oferecidos pelo CGEN. 

  

“Eu acho bom, mas as pessoas antes de se chegar para pedir a anuência 

prévia na comunidade indígena, ela tem que entender o que esse processo é, eles 

não dão conta. Eles chegam falando que tem que estudar porque é importante, 

porque vai valer muito, mas a partir de quando foi discutido com as comunidades 

indígenas o que é importante? O que é importante dizer para a comunidade?  
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Dizer que é importante para eles nesse momento guardar esse 

conhecimento. O que é, aonde está esse importante? Precisa estar bem claro para 

as populações indígenas antes de dar essa anuência. 

Já fez muita pesquisa e o benefício foi aonde? Mas não faça como se 

fosse jogando migalha do resto daquilo que vai ganhar, isso eu não concordo não. 

Sabemos que por outro lado tem um investimento para se chegar a 

produzir esse produto comercial, mas o quanto vale o índio ter guardado esse 

conhecimento? Que direito que o índio tem? Como se o índio não tivesse 

necessidade? De querer uma vida melhor? Tá pensando que o índio não precisa? 

Está no mato, vamos pegar uma camisa e tá tudo bem? E o eqüitativo?” Categoria 

1(a). 

 

“Mas o que é repartir? Eu te dou 1 e fico com 10 isso é repartição? Eu 

acho que a palavra está correta, mas não estou entendendo em termos numéricos o 

que significa repartir... é 1 para 1, 2 para 1? A Natura compra o kilo do breu (fixador 

de perfume), ela paga, e depois ela recolhe 0,5 % da venda líquida e manda para a 

comunidade... 

Eu acho que nós das populações tradicionais temos que aprender a 

negociar e daí a repartição vai ser boa. Por que o que é justo? Ela fala que ela tem 

despesa com isso, isso, isso, é propaganda, etc. e meu rendimento é menos de 12 

% e o justo é 0,01%, isso é mínimo e não nos satisfaz”. Categoria 1(c). 

 

“Que não seja um benefício de sacolão, de roupa, sapato, dar telha ou 

casa, mas que tivesse formando os próprios indígenas que estão em nível 

acadêmico.  

Então acho que bolsas dentro de programas de formação de cientistas, 

técnicos do pessoal para que eles pudessem desenvolver medicamento em parceria 

com universidade e MMA, porque não se faz nada sozinho e tratando essa forma 

tanto ganha a comunidade que tem esse CT e o próprio Estado que recebe os 

impostos. Hoje tem um monte de jovens que tem um projeto pessoal de entrar na 

universidade e formar em direito, pedagogia etc., e tem um projeto da comunidade 

de manter o CT.  

O próprio MMA poderia garantir vaga para os estudantes ir na faculdade 

para eles se tornarem bons cientistas e pesquisar nas comunidades. Esse seria o 
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investimento que eu acho legal. Se eles dão carro, o carro quebra.... Agora o 

conhecimento, tu vai com ele.. Se tu não passar pra outro tu morre com ele”.  

Categoria 3(i). 

 

“A anuência é muito complicada, mas necessária, já a repartição não é 

meio a meio, as pessoas têm que entender isso. Falta preparar negociadores nas 

comunidades”. Categoria 1(e).  

 

Nas falas acima, obtidas entre representantes de populações tradicionais 

e povos indígenas, fica clara o atual descontentamento com o prática de repartição 

de benefícios implementada pelo CGEN. Muitas vezes, essas críticas colhidas não 

se referiam a casos específicos, mas sim à lógica geral dos procedimentos e a um 

histórico de acessos ilegais e casos de biopirataria enfrentados por essas 

comunidades.  

Encontram-se nessas falas aspectos marcantes do uso de uma definição 

do saber tradicional como ferramenta política, no sentido de se contrapor às formas 

de se conhecer e apropriar instituídas por esses instrumentos. 

Outro fato que agrava a credibilidade do CGEN é a inexistência, até hoje, 

de casos de repartição bem sucedidos, sem litígios e disputas, o que talvez seja um 

reflexo da pequeníssima quantidade de exemplos de repartição realizados pelo 

CGEN até hoje.  

Isso pode explicar ainda o que representantes do discurso globalcêntrico 

alegam como sendo “expectativas irrealistas” dessas populações nos projetos de 

bioprospecção, afinal os casos que envolveram bioprospecção e acabaram por gerar 

repartição de benefícios através do CGEN são raros o que limita o conhecimento de 

práticas de repartição entre os representantes das populações tradicionais.  

Ou seja, argumenta-se aqui que, na realidade, não haveria “expectativas 

irrealistas” dessas populações, mas sim um desconhecimento de casos exemplares 

e bem sucedidos de repartição que possam servir de modelo para essa prática.  

Nesse quadro, destacam-se ainda as demandas de programas de 

capacitação e formação acadêmica para os detentores do saber tradicional, no 

sentido de promover um maior envolvimento nos projetos de bioprospecção e 

desenvolvimento local.  

Adicionalmente, cabe relevar que muitas das demandas declaradas entre 
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os detentores possuíam originalmente alguma motivação ou interesse pessoal. 

Aparentemente isso pode ser explicado pela razão de que alguns entrevistados 

indígenas não dissociavam seus interesses pessoais dos interesses do seu povo.  

No entanto, ao contrário de uma atitude ignominiosa, a razão para essa 

aparente confusão seria de que, algumas vezes, percebia-se que os próprios 

entrevistados indígenas não se viam como entes individuais, separados de seu 

povo, o que pode explicar o fato de eles ocasionalmente falarem de suas próprias 

demandas como demandas de seu povo.   

Já nos termos da anuência prévia, observou-se que estes representantes 

entendem sua implementação como muito positiva. 

 

“Esses instrumentos tem o mérito de reconhecer que nós estamos falando 

de um tipo de conhecimento e prática que é diferente das práticas relacionadas à  

apropriação comercial ou o desenvolvimento comercial. Acho que pensar isso é um 

ganho. No entanto, a aplicação desses mecanismos pelo Brasil ainda é mínima.(...)  

Isso se deve a 2 fatores: o primeiro é que esses mecanismos já foram 

criados com uma lógica que não é a das comunidades. 

Os agricultores não entendem porque alguém que quer pesquisar tem 

que ter anuência, porque lá entre eles trocam livremente. Existe outro marco e 

nessas comunidades os agricultores não aceitam isso.(...)  

É difícil colocar para negociar partes que têm sistemas jurídicos 

absolutamente diferenciados e que não têm a possibilidade de ter o seu sistema 

jurídico incluído naquele acordo, é isso que acontece.  

Porque quando uma empresa vem para uma comunidade e negocia um 

contrato de acesso, ela vem embasada por um marco jurídico e normativo 

hegemônico enquanto que a comunidade com a sua juridicidade pode ter interesses 

que não são atendidos.  

O ideal seria que as comunidades tivessem liberdade para discutir com 

respeito aos seus marcos jurídicos”.  Categoria 1(b). 

 

A fala acima enleva a questão de como os diferentes modos de se 

apropriar se relacionam na zona de contato entre as normas costumeiras dos 

detentores do saber tradicional e a propriedade intelectual. Releva-se como a 

supressão dessas normas acaba por impactar negativamente o próprio modo de 
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vida dessas populações e também aponta para a necessidade do reconhecimento e 

respeito a esses sistemas locais de controle e uso de recursos e saberes, além de 

destacar a necessidade de maiores incentivos a projetos de autogestão que incluam 

tanto a preservação da biodiversidade quanto os estilos de vida das populações 

tradicionais e povos indígenas. 

Em seguida, discute-se a zona de contato entre os diferentes modos de 

se conhecer e as limitações dos cientistas em comunicar seu trabalho de uma 

maneira simplificada para os detentores de saber tradicional.  

 

“Às vezes, certos pesquisadores têm dificuldade em conseguir o 

consentimento, eu vejo que a maior dificuldade é explicar para aquelas comunidades 

o que aquilo representa, eu me coloco no lugar, se eu estou fazendo pesquisa é 

complicado explicar isso.  

Eu acho que isso é uma área em construção, e daí esses primeiros 

pesquisadores estão abrindo o caminho, são pioneiros, e daqui pra frente os órgãos 

de pesquisa vão ter que incluir esse tipo de despesa e tempo de pesquisa porque 

senão vai sair pesquisa de maneira ilegal.  

Que eu me recordo, ainda não teve caso concreto de repartição de 

benefícios, mas a gente tem que ver com cuidado, pois as populações tradicionais 

têm expectativa elevadas e até irrealistas, exemplo no caso Krahô onde as 

comunidades pediram 8 milhões de reais de compensação, mais uma parte de 

bioprospecção, eles se sentiram enganados porque o primeiro acordo foi feito só 

com uma aldeia e as outras se sentiram excluídas.  

Eu acho que deveria se encaminhar os benefícios em escolas, postos de 

saúde, mas a gente não pode ter essa visão de que a gente sabe o que é melhor, 

mas eu acho que deveria se traduzir mais nisso do que em dinheiro”. Categoria 1(d). 

 

Na fala acima de um convidado permanente no CGEN, representante do 

MPF, destaca-se uma dificuldade cultural da implementação desses mecanismos, 

uma vez que muitos pesquisadores não têm capacitação para tornar a linguagem 

científica de seus projetos mais acessível aos detentores de saber tradicional.  

Essa percepção da difícil implementação dos instrumentos do CGEN, 

corrobora a idéia de uma zona de contato conflituosa entre os diferentes modos de 

se conhecer: saber tradicional e conhecimento científico.  
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De maneira complementar, a fala acima também afirma a importância dos 

benefícios não monetários sobre os monetários, também ressalta que, para sua 

devida implementação, essas novas normas para realização de pesquisas devem 

ser internalizadas pelas agências de fomento à pesquisa no Brasil.  

Já o comentário abaixo também ressalta a dificuldade dos cientistas em 

comunicar seu trabalho ao público leigo o que nos remete tanto à importância do 

laudo antropológico quanto à necessidade de capacitação desses pesquisadores 

para a realização do processo de anuência prévia. 

 

 “Muito pesquisador não está preparado para explicar seu trabalho de 

uma forma diferente daquela do artigo científico, todo mundo tem que aprender com 

isso. Laudos, reuniões, etc.(...) .... nada disso garante totalmente que aquela 

comunidade realmente entendeu o que (a pesquisa) vai fazer ou que você 

conseguiu explicar também o que vai ser feito. Quanto mais claro e transparente 

melhor, nada impede que a comunidade não queira que você trabalhe mais lá, eles 

têm todo o direito depende da sua postura do campo.(...)  

Repartição é outro problema. Benefícios é muito mais que só recurso 

monetário, muitas comunidades querem também participar do projeto, (...) 

pessoalmente acho que isso tem que ser resolvido caso a caso, depende do 

benefício que isso vai trazer, acho que a história é fazer com eles possam reivindicar 

isso e não serem levados nas costas dos outros. Afinal quem somos nós para julgar 

isso?” Categoria 2(e). 

 

Ainda tratando-se dessa zona de contato entre diferentes modos de se 

conhecer, ressalta-se, na fala abaixo, a importância da contribuição de antropólogos 

e outros profissionais capacitados para estabelecer um diálogo entre as os 

detentores do saber tradicional e aqueles interessados em acessar seus recursos e 

saberes. 

 

“Essa é uma questão antropológica antes de ser uma questão técnica, e 

daí dizem: - Ah, o antropólogo está querendo ter reserva de mercado... 

Eu acho que não é uma questão de ter um laudo antropológico no qual o 

antropólogo segue as partes todas de negociação do contrato, mas alguém tem que 

fazer isso porque os conceitos que nós usamos não são os deles. Quer dizer, o 
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conceito do que vão receber, se é muito, se é pouco, quando, até quantos anos, a 

partir de quando...  

Eu acho que é um procedimento extremamente lento, não é como dois 

empresários, que se associam e fazem um projeto juntos e daqui um mês começa a 

fazer.(...) A gente sabe muito pouco dessa representação, será que é só consultar as 

aldeias, como fica a informação do consentimento prévio informado? Seria um 

processo longo de acordos e que para as populações indígenas segue também um 

ritual, todo mundo sabe que eles se reúnem a noite na casa dos homens e ficam 

batendo papo e os acordos surgem um pouco nessas longas noites de discussão, 

volta-se ao debate na noite seguinte, a nossa sociedade não está interessada em 

seguir isso porque é visto como perda de dinheiro e tempo, então como é que fica? 

(...) 

Eu acho que a própria idéia de que os benefícios tem que ser repartidos já 

é uma avanço senão isso seria totalmente como um campo aberto para as empresas 

fazer o que querem.(...) 

Não acho que existe um padrão, eu acho que uma idéia interessante é a 

criação de um fundo das aldeias que se organizam e que são detentoras desse 

conhecimento e que eles possam organizar esse fundo e, sei lá, melhorar as 

condições de saúde, educação, compra de meio de transporte. Eu acho que o pior 

seria se isso fosse parar na mão de um único cacique”. Categoria 3(k). 

 

As falas acima ressaltam claramente a abordagem da gestão caso a caso 

implementada pelo CGEN. Aparentemente esta é a melhor abordagem inicial, dado 

o elevado grau de complexidade do tema tratado. Por outro lado, ressalta-se o alto 

custo de aprendizado dessa estratégia, pois a ausência de parâmetros anteriores 

torna necessária um exame detalhado de cada caso encaminhado, o que tem 

demandado sobretudo tempo daqueles que solicitam autorização do CGEN para 

realização de seus projetos.   

 Ressalta-se, nas duas falas acima, também a questão da operação de 

um fundo que teria por finalidade reunir os diferentes detentores de saberes e 

recursos comuns a determinadas regiões geográficas. A implementação desse fundo 

está prevista no PL, discutido no CGEN, que pretende substituir a atual MP. A 

operação desse mecanismo também é considerada na fala a seguir.  
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“A primeira proposta que surgiu do CGEN foi de um fundo das 

comunidades à repartição de benefícios, em 2003. 

Então se vai ter um contrato com a comunidade lá do Amazonas, mas as 

comunidades x e y de Rondônia e do Amapá têm o mesmo CT então o que se 

pretendia é que a empresa faz o contrato com 1 comunidade, de 1 milhão de reais e 

20% ou outra fração a ser decidida disso iria para esse fundo para que as 

comunidades x e y pudessem fazer seus projetos.  

Mas quem vai gerir? Seria um conselho de sábios, de comunidades e 

precisaria ter a participação do governo federal, através do MMA, mas os 

conselheiros seriam essas pessoas e decidiriam para onde ia o dinheiro.   

O MMA daria os critérios técnicos para avaliar os projetos etc. Seria uma 

mistura de técnico e isso ficou na idéia da primeira proposta de lei do CGEN, que foi 

encaminhada para Casa Civil”. Categoria 3 (e). 

 

A questão do procedimento da anuência também é tratado na fala abaixo, 

remarca-se a dificuldade inerente a esse processo, que faz uso de diversas técnicas 

e procedimentos no sentido de atestar formalmente a aceitação da realização 

pesquisa por parte dos detentores de saber tradicional. 

 

“A anuência é um processo de construção, eu acho que essa forma da 

anuência é uma garantia de preservar tanto a empresa quanto o pesquisador e os 

detentores. 

Claro que existe uma burocratização, mas é uma forma de formalizar, 

esclarecer tanto quem está propondo e autorizando isso.(...) 

Para ter anuência, as pessoas fazem de tudo, tem fita, depoimento, carta 

de recomendação, nós não chegamos na forma perfeita ainda, eu acho que não, 

mas são instrumentos necessários. Nem acho que essa forma perfeita existe, pois 

como é uma coisa cultural e muitas vezes os instrumentos que são válidos para 

você. Não é bom para o outro... O perfeito é aquele que te atende, e que o próprio 

CGEN possa te avaliar. 

Outro ponto é que tem que estar claro, é o valor que tem isso no caso de 

chegar a um medicamento, para eles ter uma noção do que eles possam estar 

reivindicando.. 

Eqüidade é um dos conceitos mais vagos que eu conheço, de quem é o 
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conhecimento? Até onde vai isso? A empresa vai ficar pagando eternamente para 

300 milhões de pessoas? Aí que a legislação tem que ser aprimorada. Outra coisa é 

no caso da prospecção não ser bem sucedida.  

E quando o uso é para a saúde pública, quem vai pagar a pesquisa? A 

saúde pública é para todo mundo, o público vai ter que pagar para o indivíduo, 

sendo que é para o bem comum? Precisa discutir isso.” Categoria 2(a). 

 

As discussões tratadas pela fala acima, de um representante do MS, 

ressalta diversos aspectos interessantes da implementação da gestão do saber 

tradicional pelo CGEN. A questão do estabelecimento de um fundo entraria em 

choque com interesses de saúde pública, nos casos em que o saber tradicional já 

esteja em domínio público. 

 Também se remarca a importância da capacitação das lideranças das 

populações tradicionais no sentido de avançar o estabelecimento de contratos de 

bioprospecção mais equânimes. 

Em contraposição, a fala abaixo de um representante do MCT revela a 

percepção de que os povos indígenas já seriam suficientemente capazes de 

negociar seus interesses, dado seu suposto grau de aculturação e convívio com os 

brancos. Essa fala reproduz a visão do discurso globalcêntrico na qual as 

populações tradicionais teriam expectativas irrealistas da repartição de benefícios a 

partir de projetos de bioprospecção. 

 

“O CGEN não entra no mérito da eqüidade, ele não tem essa autonomia, 

para isso existe a justiça comum, o CGEN não pode fazer esse papel, é o poder 

público -judiciário- que é das partes.  

O índio pode não entender o que é pesquisa, mas o que é dinheiro...ele 

entende muito bem, pode ter certeza”. Categoria 2(f). 

 

“Temos que articular um outro jeito de pesquisar no país, é uma questão 

até ética, agora o sistema de financiamento de pesquisa precisa se adequar a isso 

porque realmente o pessoal tem que ir duas vezes pra campo. Uma para conseguir 

consentimento prévio e outra para fazer a pesquisa. (...)  

Os contratos de repartição, a MP não deixa claro como ela quer que seja 

feita avaliação dos contratos, e o CGEN instituiu resoluções dizendo que vai analisar 
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mais formalmente do que o conteúdo em si.  

Eles são analisados de maneira a se verificar se foram contemplados 

naquele contrato os requisitos formais estabelecidos na lei, não se entra no mérito 

da repartição de benefícios, entendeu?  

No CGEN ninguém questiona se o 0,0001% é bom é justo é eqüitativo, ou 

se os 15% que o outro ofereceu é justo ou se tá demais ou de menos, é uma análise 

formal, tem cláusula disso, daquilo, as partes são legítimas podem assinar, as 

diretrizes estabelecidas pelo CGEN foram seguidas ou não.(...)  

Então eu acho que a repartição de benefícios tem que ser pensada de 

uma outra maneira, se fosse por contrato teria que ter pelo menos um piso, ter algo 

mais transparente para a gente pensar como teria que ser essa repartição”. 

Categoria 2(j). 

 

A fala acima, de um representante do MMA, revela a consciência do limite 

do escopo de proteção promovida pelo CGEN através de instrumentos contratuais.  

Além disso, trata do limite de ação do CGEN ao analisar estes contratos, 

uma vez que este não possui poder ou instrumentos para verificar efetivamente a 

eqüidade entre as partes contratantes, uma vez que ele opera apenas uma 

checagem da constância de alguns itens obrigatórios no contrato.  

Esse fato reflete claramente os limites desse instrumento para as 

populações tradicionais, uma vez que estas muito raramente podem contar com 

advogados próprios ou lideranças capacitadas nesse tipo de negociação.  

Na fala abaixo, de outro representante do MMA, pode-se observar uma 

avaliação positiva da implementação dos mecanismos de anuência prévia, ao 

mesmo tempo em que alega a falta de casos efetivos de repartição de benefícios à 

dificuldade de se avaliar sua implementação. 

 

“A repartição é muito cedo para ter uma avaliação consistente, nós temos 

9 contratos, apenas 1 com instituição estrangeira. Os demais são nacionais sendo 4 

assinados com a União em áreas federais, já são os primeiros números que 

mostram que é possível ter acordos formais de repartição de benefícios, embora 

tenhamos poucos benefícios repartidos, mas do ponto de vista do compromisso, 

esses 9 casos são orientadores. (...)  

Difícil foi estabelecer um recorte preciso de quais usos de patrimônio 
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genético que estão vinculados à obrigação de repartir benefícios, coisa que a 

legislação não foi muito clara.  

Exemplo, o cara faz xampu com copaíba, isso é bioprospecção mesmo? 

Ou ele faz óleo de jaborandi e vende... precisa fazer repartição? Depois o cara 

compra o óleo e faz o xampu, precisa repartir?  

Essa falta de delimitação ou recorte quando se tem uma cadeia produtiva 

com vários elos e produtos intermediários e finais é algo... digamos... não é o melhor 

sistema. 

E outra dificuldade que a gente percebe é que do ponto de vista dos 

acordos internacionais, a gente percebe que tem muito material que já está fora do 

Brasil pré e pós CDB ou que sai do país na forma comercial de insumos e matéria 

prima, o que torna pouco realista a percepção de que eles vão ter que vir para cá 

fazer o contrato. Isso é uma questão interessante para reflexão, da fragilidade do 

sistema desse ponto de vista”. Categoria 2(k). 

 

A fala acima revela o baixo número de contratos efetivamente realizados 

através do CGEN. Dada a própria idéia de corrida pelo saber tradicional levantada 

neste estudo, acredita-se que dificilmente essa lentidão no avanço de números de 

casos submetido ao CGEN seja decorrente da falta de interessados em realizar 

bioprospecção no Brasil, mas sim de uma fuga do setor empresarial e acadêmico 

que foi acostumado com o regime de livre acesso aos recursos biológicos e saber 

tradicional que existia antes do CGEN, e que ainda hoje desconhece ou hesita em 

aderir ao sistema ou ainda prefere permanecer na ilegalidade.   

Outra informação relevante na fala acima remete à dificuldade do sistema 

de proteção criado pela MP em imputar responsabilidades legais a acessos 

indevidos, realizados por estrangeiros no Brasil. 

Já na fala abaixo se ressalta o fato de o CGEN estabelecer seus 

procedimentos burocráticos a partir de análises caso a caso, o que se deve tanto ao 

caráter inédito da proteção buscada, quanto à diversidade e complexidade dos tipos 

de acesso regulamentados. 

De maneira complementar, ressalta-se também a exigüidade de casos de 

repartição de benefícios como a verdadeira causa das chamadas “expectativas 

irrealistas” quanto à repartição de benefícios das populações tradicionais. 
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“(O consentimento) tem que ter uma linguagem bem adequada à 

comunidade e também pode se trabalhar com tradutores e a linguagem tem que ser 

muito adequada, e tem que ter um processo bem lento de explicação... sempre vão 

restar dúvidas... que elas tem que ter um tempo, o tempo delas para absorver aquilo. 

Isso é muito importante na relação do pesquisador com a comunidade.(...)  

Eu penso que o acordo de repartição de benefícios não monetário é mais 

interessante em determinados aspectos porque a comunidade pode estar 

desenvolvendo projetos que beneficiam toda a comunidade enquanto que os 

acordos monetários podem não estar até atingindo todo mundo. 

Eu acho que o próprio resultado da pesquisa? É um retorno para a 

comunidade. (...) Eu acho que a prática é que vai dar esse parâmetro eu não tenho 

essa noção do justo e eqüitativo ainda.  

Eu não acho que as populações tradicionais tenham expectativas 

irrealistas, afinal, eu acho que está tão pouco palpável que não tem noção exata do 

que pode ser isso”.  Categoria 2(l).  

 

Já a fala abaixo sintetiza muito bem o frágil equilíbrio que pauta a atuação 

do CGEN, ao buscar implementar os princípios da CDB na legislação brasileira, 

acrescentando novas regulamentações para realização da bioprospecção, 

desenvolvimento de produtos e pesquisas científicas que incluam acesso aos 

recursos genéticos e saber tradicional associado. 

 

“É difícil, são processos e processos, e temos que analisar item por item, 

criteriosamente, não é fácil, mas o CGEN tem feito um bom trabalho. 

A gente trabalha meio que na corda bamba, pois a gente não pode 

restringir demais senão a gente inviabiliza a pesquisa e não pode abrir demais 

senão não faz sentido existir o CGEN.  

O CGEN também é pequeno e tem uma grande quantidade de processos, 

alguns bastante cabeludos”. Categoria 2(h). 

 

Essencialmente as posições do grupo do meio ambiente são 

apresentadas em algumas das falas acima, que realçam os aspectos do aprender-

fazendo da gestão do saber tradicional e encara a baixa adesão ao sistema, 

principalmente como um efeito da “novidade” da legislação e não dos elevados 
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custos de transação que ela incorreria para a realização do acesso aos recursos 

genéticos e saber tradicional. 

Nas falas abaixo, relata-se uma série de opiniões de conselheiros que 

manifestam desaprovação com o funcionamento do CGEN. Esse grupo é formado 

principalmente pelos conselheiros da EMBRAPA, MAPA, MIDIC e MCT, o grupo da 

biotecnologia. 

De modo geral, este grupo percebe o estabelecimento e 

institucionalização do CGEN como uma ameaça ao desenvolvimento da pesquisa e 

um empecilho legal e burocrático ao desenvolvimento econômico do país.  

Alega-se que o pequeno número de acordos efetivados é um indicador da 

ineficácia do sistema e que a atual baixa adesão da academia também 

deslegitimaria sua atuação. 

De maneira adicional, também se questiona o custo e a exeqüibilidade 

dos procedimentos de anuência prévia, que trariam ônus insustentáveis para o 

sistema de fomento à pesquisa.  

Criticam-se, ainda, as supostas expectativas elevadas dos detentores do 

saber tradicional no estabelecimento de contratos de repartição de benefícios bem 

como a relação muito próxima do MMA junto às lideranças que estaria tirando 

vantagem de sua atuação como intermediadores desses contratos.  

 

“O CGEN aborda de uma forma muito estrita, legalista e muito inflexível, 

por exemplo: Em vários documentos do CGEN, nesse termo de anuência, se o 

nome da pessoa não tá muito bem escrito, se há pessoas analfabeta, então é difícil, 

porque se questiona se a assinatura é verdadeira, ou se alguém assinou por ela, são 

coisas pouco flexíveis.  

São muito poucos os acordos de repartição existentes no Brasil na 

vigência dessa MP, são quase que episódicos, devem ser 3 ou 4 que existe, como a 

MP já está em vigor há mais de 5 anos significa que não funciona. Acho que é 

menos de 1 por ano”. Categoria 2(b). 

 

“As alternativas de outras mídias são difíceis, quantas vezes o CGEN 

exibiu vídeo de consentimento? Uma vez? E nem era para substituir o 

consentimento no papel, era só para complementar, e foi um vídeo dos Krahô e a 

Embrapa gasta tubos de dinheiro nesse projeto e é acusada de biopirata por não 



 244 

conseguir atender os relatórios.  

Eles cumprem relatórios da FINEP do CNPQ da CAPES do Banco 

Mundial, mas não cumpre o CGEN?! Esses caras desistem da pesquisa! 

O consentimento propriamente dito, pode ser até uma conversa, mas para 

se cobrar depois tem que haver registro e isso é contrato.(...) 

As informações que são passadas hoje para as comunidades, para os 

detentores de conhecimento e mantenedores de recursos genéticos é que eles 

estão sentados em cima de milhões de reais, de dólares, de ouro, de que esse 

conhecimento, hoje é ouro. Criou-se uma expectativa nas comunidades de que elas 

vão receber um cheque multimilionário em função daquilo que elas têm em seus 

quintais e que são elementos de uso em seu cotidiano e é essa expectativa de lucro 

milionário é que está gerando essa corrida pelo CT”. Categoria 2(c). 

 

“Acho que têm poucos casos implementados, muito aquém da realidade, 

o CGEN tem 20 autorizações de acesso para CT, isso é muito pouco. A distância do 

que é regularizado para o que existe realmente no país é gigantesca!  

Existem percepções gerais de que a anuência prévia tem sido um 

instrumento caro e demorado e tem desincentivado a pesquisa pública com essas 

comunidades. (...) Em termos de custo, isso também é caro, pois com os 

orçamentos de hoje os pesquisadores vão gastar todo o orçamento com viagem pra 

pedir pra trabalhar. Hora que deixar ele trabalhar, ele não trabalha mais. Afinal, 

também estamos falando de teses de doutorado etc. que não têm orçamentos nem 

cronogramas adequados para isso. Além disso, se na implementação do projeto 

você muda qualquer coisa você tem que submeter ao CGEN novamente.(...)  

Essa matéria é muito mais política do que técnica, e as discussões estão 

se polarizando muito. Parece um movimento pendular, você tinha um momento que 

não tinha nada de proteção, aí você vai para um momento que é um exagero e a 

gente deve ir para um terceiro mais equilibrado”.  Categoria 2(d). 

 

“Esses instrumentos são completamente irreais, desvinculados da 

realidade. Porque são procedimentos extremamente detalhados, específicos sem 

prazos bem definidos e exigências precisas.(...)  

O resultado disso é que, na prática, 95-98%, talvez mais, da pesquisa 

feita no Brasil por companhias nacionais está na ilegalidade. Não existe incentivo 
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pelo CGEN ou pela Lei para trazer os pesquisadores para a legalidade. Aí 

enquadram as empresas e os voltados para a academia. Quem vai pro CGEN é 

porque não tem escolha.  

Também a gente tem que reconhecer que o CGEN tem sido bem 

condescendente com os casos concretos que aparecem lá, porque ao invés de se 

proibir a bioprospecção se criou a figura curiosa da autorização condicional. Mas 

toda autorização que sai do CGEN tem condicionante, porque ninguém nunca 

consegue cumprir o que a lei exige. Aí você esta autorizado a fazer, mas você tem 

que fazer isso, aquilo, faltou tal papel, tem que apresentar tal coisa. Portanto, há um 

descompasso da velocidade do CGEN e do mundo real. (...)  

O CGEN tem sanções administrativas, mas hoje em dia, na prática, a 

punição é pela não autorização.  

Mesmo assim, sobre CT, tem como simplificar o caso (anuência) de que a 

pessoa tem que ir in loco. Hoje não importa o tamanho do projeto de acesso ao CT, 

não importa a quantidade de verba, hoje o interessado em acessar tem que ir às 

comunidades e tem que pagar o laudo antropológico para decidir com quem ele fará 

o contrato.(...)   

Se for no caso de pesquisa científica, a anuência prévia pode ser uma ata 

de uma reunião junto à comunidade na qual você se apresenta sua pesquisa e 

explica que legislação garante a eles o direito de negar o acesso ao conhecimento e 

solicita a anuência para que a pesquisa continue. Isso vira um documento escrito e 

assinado por todos, acompanhado por fotos e vídeo.(...) Daí reúne a evidência de 

que a comunidade autorizou o acesso, daí ele instrui um processo gigantesco no 

CGEN e tramita no CGEN durante 3-4 meses. Depois CGEN delibera, se não for 

encontrada nenhuma irregularidade, ele tem autorização para começar a fazer a 

pesquisa. Se ele tiver algum problema, esses 4 meses, dos casos mais rápidos, e 

podem se transformar em 1-2 anos. Tem processo que está lá desde 2001.(...)  

Para o pesquisador individual, seria mais fácil se houvesse instâncias 

para quem pudesse se recorrer (com delegação para analisar o caso e fornecer ou 

não essa autorização) e essas mesmas instâncias poderiam debater repartição de 

benefícios destinação de recursos”. Categoria 2(g). 

 

A questão da morosidade ainda é um problema relatado por muitos 

conselheiros (membros da categoria 2) e usuários do sistema, já os membros do 
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MMA alegam que este seria um custo de aprendizado que incorreria aos 

pesquisadores que usam o sistema pela primeira vez, estes seriam os “pioneiros” do 

sistema.  

No entanto, como se pode observar na fala acima, muitas vezes a 

aplicação da anuência vem inviabilizando a realização de pesquisas, dada à lentidão 

da tramitação do processo no CGEN e ao nível de detalhamento excessivamente 

alto dos relatórios exigidos para obtenção das autorizações.  

Além disso, retrata-se nas falas acima a percepção, comum ao discurso 

globalcêntrico, de que os povos indígenas teriam expectativas elevadas, e até 

irrealistas dos benefícios a serem repartidos a partir da bioprospecção.  

Já a idéia da criação de conselhos regionais, para a complementação e 

até eventual substituição do CGEN, também é levantada na fala abaixo. Segundo 

alguns entrevistados, um formato descentralizado seria mais adequado à análise dos 

requerimentos de acesso dado a uma maior facilidade de análise local feita por 

cientistas capacitados, em detrimento de uma análise centralizada em Brasília, feita 

por um conselho composto por representantes de diferentes ministérios.  

De modo adicional, acredita-se que isso também facilitaria a participação 

e aumentaria a legitimidade da representação da sociedade civil organizada, através 

do acesso mais próximo das reuniões. 

 

“Consentimento prévio informado é um conceito complicado, existe um 

certo maniqueísmo de que todo pesquisador é do mal e precisa aplicar esse 

questionário, e há até quem defenda que é muito fácil conseguir esse 

consentimento,  

 Para mim, a consulta pública tinha que dar os parâmetros para o 

consentimento em termos regionais, mas visando uma legislação única nacional, 

devia informar às comunidades com o sistema Radiobrás primeiro, antes da 

consulta. (...)  

Devia ter uma estrutura que pudesse abarcar todo mundo e todos 

pudessem participar com apoio de equipes interdisciplinares e participar até o final 

porque senão, não é diálogo. Por isso precisa-se de consulta pública qualificada, 

generalizada e centralizada.(...)  

E nesse âmbito, o MINC deveria ser o tradutor. Precisa ter qualificação, 

mas quem é que vai pagar essas oficinas? O índio vai participar?” Categoria 2(n). 
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Na fala acima, remarca-se o papel pioneiro, em nível mundial, da 

implementação da CDB em nível nacional operada pela experiência do CGEN, 

remarca-se a importância da realização de consultas públicas amplas junto aos 

detentores de saberes tradicionais como uma alternativa capaz de aumentar a 

participação da sociedade civil e dar maior legitimidade ao processo de criação dos 

mecanismos de proteção do saber tradicional. 

Acredita-se que a idéia de regionalização do CGEN, após o 

estabelecimento definitivo da legislação em nível federal, promova uma melhor 

participação dos representantes das populações tradicionais, as reuniões poderiam 

ocorrer como audiências públicas, permitindo uma ampla participação das lideranças 

das populações tradicionais e povos indígenas 

À guisa de conclusão, pode-se afirmar que os acordos e práticas do 

consentimento prévio informado foram avaliados de uma maneira positiva pelos 

representantes das categorias 1 e 3. Na categoria 2, também se observou-se uma 

tendência de avaliação positiva desse instrumento, à exceção do grupo da 

biotecnologia que encara esse instrumento como mais uma “burocracia” que 

aumenta os custos e o tempo necessário para a realização das pesquisas. Segundo 

essa visão, um indicador da rigidez dos requisitos do CGEN seriam as “autorizações 

condicionais”, que condicionam a concessão da autorização do acesso à realização 

de mudanças no projeto, no sentido de se atender à legislação mais 

adequadamente. 

Outro fato seria o descompasso do critério de consentimento prévio 

informado e a estrutura de financiamento à pesquisa no país, pois uma vez que a 

MP 2.186-17 determina que, para a realização dessas pesquisas junto a populações 

tradicionais, requer-se, no mínimo, uma ata de reunião atestando o consentimento 

da comunidade para a realização da pesquisa; cria-se a necessidade de uma visita a 

campo anterior à consecução do projeto.  

Portanto, caberia às agências de fomento à pesquisa incluir em suas 

linhas e programas de financiamento relacionados ao saber tradicional e recursos 

genéticos  os fundos necessários para a realização dessa ida à campo anterior para 

a realização da pesquisa propriamente dita. 

Ainda na visão do grupo da biotecnologia, o baixo número projetos 

aprovados pelo CGEN também indicaria a dificuldade de implementação prática da 
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anuência prévia. 

Por outro lado, os demais representantes da categoria 2 tem uma visão 

mais positiva dos acordos de anuência prévia, entende-se que os seus diferentes 

procedimentos, como reuniões, vídeos, depoimentos, cartas de recomendação, 

laudos antropológicos, entre outros, fornecem uma base ideal para a realização da 

anuência nos mais variados contextos. Portanto, longe de ser uma “burocratização”, 

de acordo com esse grupo, a anuência prévia seria uma prática que garantiria tanto 

os direitos das comunidades quanto daqueles interessados na realização das 

pesquisas, mesmo tendo-se em vista as dificuldades da maioria dos pesquisadores 

em comunicar seu trabalho de modo simplificado. 

Sem dúvida acredita-se que o estabelecimento da prática da anuência 

prévia seja um ganho, tendo-se em vista proteção do saber tradicional.  

A seguir reúnem-se as contribuições de alguns trabalhos que apontam o 

que seriam as boas práticas para realização de anuência prévia, muitas dessas 

sugestões aqui resumidas, também foram levantadas através das falas dos 

entrevistados. A partir dos itens abaixo, mostra-se como esse debate tem sido 

tratado em nível internacional: 

- Todas as comunicações com as populações envolvidas devem ser 

feitas na  língua nativa da população, de maneira a obter-se a maior clareza 

possível dos instrumentos legais utilizados; 

- O consentimento deve ser obtido da comunidade. Todos os povos 

afetados devem ter a oportunidade de participar integral e ativamente das 

negociações que antecedem a tomada de decisões importantes, de forma que 

as decisões reflitam os desejos dos povos indígenas como um todo; 

- A comunidade, em geral, deve ser notificada com antecedência de 

alguma maneira, por exemplo: com audiências públicas; 

- As consultas devem utilizar a estrutura organizacional, formal e 

informal, existente na comunidade; 

- O pesquisador deve procurar obter a participação dos residentes 

da comunidade; 

- O pesquisador ou interessado no acesso deve fornecer cópias dos 

documentos relevantes do projeto ou seus resumos, incluindo preferencialmente, 

o orçamento do projeto no idioma local; 

- O pesquisador ou interessado no acesso deve compartilhar 
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descobertas em diferentes estágios com os fornecedores, inserindo-os, o 

máximo possível, em todos os estágios da pesquisa, sendo que as consultas 

devem ter um caráter contínuo; 

- As populações tradicionais teriam acesso aos dados da pesquisa e 

não apenas receber resumos e relatórios. A extensão do acesso a dados que as 

comunidades podem esperar, devem ser claramente indicada e determinada 

como parte de qualquer processo de aprovação. Essas informações devem estar 

em linguagem acessível; 

- O processo de análise compartilhada deve ser comunicado às 

comunidades, e sua orientação e participação devem ser incentivadas ao longo 

do processo, oferecendo-se anonimato e sigilo que, se aceitos, devem ser 

garantidos; 

- A pesquisa deve evitar a ruptura social, respeitar a privacidade, 

dignidade, culturas tradições e direitos dos povos envolvidos; 

- Se, durante a pesquisa, a população decidir que ela é inaceitável, 

esta deve ser suspensa; 

- Todas as consultas devem ser realizadas de boa-fé, não devendo 

ocorrer nenhuma ameaça de agentes econômicos, retaliação, ou qualquer outro 

mecanismo que busque influenciar a decisão das populações tradicionais; 

- A parte interessada no acesso deve fornecer recursos suficientes 

para as consultas, sempre que necessário, a fim de que se torne viável a 

participação da população no processo de tomada de decisão; 

- Todas as consultas devem ser registradas, de modo preciso, para 

que as questões indígenas sejam bem documentadas e levadas em 

consideração; 

- O consentimento deve ser obtido previamente, para garantir a sua 

efetividade tanto para os que buscam quanto aos detentores do saber 

tradicional; 

- O interessado no acesso deve reconhecer (informar) a origem de 

todos os produtos oriundos de recursos genéticos e de conhecimentos 

tradicionais provenientes de populações tradicionais, “ povos indígenas”. 

(SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, 2OO2, 

p. 9; FIRESTONE, 2002, apud, MOREIRA, 2003, p.105). 
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Após discutir os comentários conclusivos sobre os dados levantados 

acerca do consentimento prévio informado e apresentar algumas práticas 

recomendáveis na sua implementação, cabe agora apreciar conclusivamente a 

discussão sobre os acordos de benefícios levantados neste tópico. 

A repartição foi sem dúvida um dos temas mais polêmicos tratados no 

questionário, que levantou muitas críticas, opiniões inflamadas e até acusações 

mútuas. 

Nesse quadro, pode-se observar a existência de 3 tipos diferentes de 

posicionamento: em primeiro lugar, os representantes do discurso globalcêntrico, no 

caso estudado, foi exemplificado pelo grupo da biotecnologia. 

Em resumo, este grupo afirma que os representantes das populações 

tradicionais teriam expectativas irrealistas acerca dos possíveis benefícios advindos 

de projetos de bioprospecção, ou seja, afirma-se que, na prática, esses 

representantes estariam pedindo muito dinheiro para realizar as pesquisas. 

De maneira adicional, questiona-se a legitimidade e também se levantam 

acusações de que os representantes e as lideranças dessas populações atuariam 

como “atravessadores” desses saberes e recursos. De acordo com essa visão, 

longe de serem “bons selvagens vivendo em comunhão com a natureza” os 

indígenas teriam um comportamento auto-interessado que estaria não só 

provocando um acelerado processo de aculturação, como também a perda da 

biodiversidade em seus territórios. 

Já o segundo grupo é formado por representantes das populações 

tradicionais e povos indígenas (membros da categoria 1), que criticam o que se 

chamou de “benefícios de sacolão”, e os valores relativamente baixos propostos às 

populações tradicionais nos acordos de repartição de benefícios decorrentes de 

projetos de bioprospecção. 

Freqüentemente esse grupo culpa o Estado pela falta de proteção desses 

saberes e práticas, e às empresas pela sua ação predatória junto a essas 

comunidades, tirando vantagem das dificuldades e limites da fiscalização do Estado.  

Em contraposição ao discurso globalcêntrico, critica-se a falta de 

parâmetros e mecanismos para se auferir a eqüidade nesses acordos, bem como a 

atitude leniente do CGEN para com essa limitação.  

Por outro lado, observou-se, entre todos os grupos entrevistados, uma 

avaliação positiva dos benefícios não monetários, principalmente entre as lideranças 
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indígenas que ressaltaram a importância do fomento à capacitação de gestores 

indígenas, tanto para a proteção da biodiversidade, quanto para a manutenção de 

seus estilos de vida tradicionais. 

 

 

5.2.7 A contribuição das guias de conduta científicas, códigos de ética 

profissionais e das declarações das populações tradicionais e povos 

indígenas como instrumentos para a proteção/gestão do saber 

tradicional 

 

 

Neste tópico, se buscará discutir a posição dos diferentes grupos 

entrevistados acerca do escopo e efetividade dos códigos de ética profissionais e 

das declarações das populações tradicionais e povos indígenas para a 

proteção/gestão do conhecimento tradicional 

 

“É bom quando está escrita, mas quem vai monitorar isso? Quem 

garante? Eu passei minha pesquisa no conselho de ética eles avaliaram, mas quem 

garante que eu estou tendo uma atitude ética no campo? Não dá pra dizer que está 

cumprindo isso na prática”. Categoria 1(a). 

 

“Tem muito pouca influência, acaba sendo importante quando é 

acompanhado de sanções e punições ainda que morais ou pecuniárias, caso 

contrário elas não são nada efetivas”. Categoria 2(b). 

 

“Acho que não dá para acreditar no bom senso de todos, mas esses 

códigos não podem ser estáticos, a SBEE tinha o código de ética, mas a gente sabe 

que cada pessoa chega de um jeito no campo. Eu trabalhei na EMBRAPA, tinha 

pesquisador que não entendia nada disso, você chegar de mansinho... para ser 

recebido o que é muito importante, você tem que saber chegar”.  Categoria 2(e). 

 

A maioria das falas acima, incluindo-se representantes de populações 

tradicionais e a maioria dos conselheiros do CGEN entrevistados, consideram 

importante o estabelecimento e cumprimento de códigos de ética nas pesquisas 



 252 

relacionada ao saber tradicional, apesar de muitos afirmarem que o cumprimento 

desses princípios, na prática, é muito aquém do desejável.   

Em contraposição à posição apresentada pela maioria dos entrevistados, 

a representação do MCT creditou maior eficiência a esses instrumentos, conforme a 

fala abaixo. Acredita-se que uma confiança tão irrestrita nessas práticas pode 

assentir com alguns abusos cometidos por pesquisadores, uma vez que não existem 

mecanismos que assegurem aplicação prática dos códigos de ética.  

 

“Isso é bem seguido, por parte da comunidade científica, elas são 

bastante eficazes”. Categoria 2(f). 

 

“Acho que estão bem atrasados, o que a gente teve há pouco foi uma 

palestra de um diretor da SBEE, que nos comentou isso, que o código de conduta 

deles, acho que chama Carta de Belém, da década de 80 e tem que ser revista 

porque grandes mudanças com relação aos CT, a importância, o fato deles serem 

sensíveis à apropriação econômica, então acho que isso não esta incorporado.  

A ABA começou discutir isso agora, no último congresso da ABA começou 

a se discutir esse assunto, no último congresso teve uma mesa redonda sobre esse 

assunto mas ainda está começando as sociedades científicas que trabalham com 

CT tem muito a trilhar e elas precisam ajudar.  

Eles poderiam contribuir mais, né? Porque o pessoal da área de 

biológicas contribuiu muito por conta dessa coisa dos acordos de transferência de 

material que tava atrapalhando a vida deles, eles vieram e contribuíram e o pessoal 

da área de humanas ainda não está vindo e precisariam estar. Eles acham que 

anuência prévia está atrapalhando, mas eles não têm vindo para nos ajudar e talvez 

a melhorar a resolução”. Categoria 2(j). 

 

Na fala acima, é interessante notar que o representante do MMA 

considera que caberia às organizações científicas promover uma aproximação junto 

ao CGEN no sentido de aprimorar os instrumentos deste. Talvez seja mais fácil e 

efetivo o próprio CGEN promover tal aproximação, dizendo à sociedade científica a 

que veio, apresentando-se, de modo a desmistificar seus conceitos e procedimentos, 

buscando-se uma maior integração junto à comunidade científica até mesmo no 

sentido de educar os cientistas acerca da legislação.   
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“Eu acho ótimo, muito bom, desde que não seja entendido como o 

suficiente para implementar o conceito de soberania e reconhecimento dos direitos 

das comunidades, consentimento prévio, senão tiver além disso outros instrumentos 

com algum grau de controle, esses códigos tendem a ser declarações de princípios 

sem garantias de efetividade para o real conjunto da sociedade.  

Sou cético quanto ao máximo que a agente avança do ponto de vista de 

implementação desses princípios”.  2k. 

 

Já na visão acima, destaca-se a insuficiência da aplicação dos códigos de 

conduta e declarações de princípios para a proteção do saber tradicional, uma vez 

que eles não possuem mecanismos que possam garantir seu cumprimento. 

Em termos conclusivos, pode-se afirmar que quase a totalidade dos 

entrevistados entende que os códigos de ética-conduta e declarações de princípio 

têm uma papel importante no sentido educacional, funcionando como um balizador 

da relação do pesquisador com seu objeto de pesquisa. No entanto, a efetividade 

desse instrumento foi apreciada como muito ruim, uma vez que não existe 

fiscalização do seu cumprimento ou qualquer mecanismo que venha coibir abusos a 

partir dessa abordagem.  

A exceção ficou por conta da representação do MCT (categoria 2) que 

ressalta que esses códigos seriam seguidos à risca pelos pesquisadores e que, 

portanto, seriam suficientes para coibir a biopirataria. Essa confiança cega na 

conduta dos pesquisadores é um dos elementos do discurso globalcêntrico e que 

compõem a zona de contato entre os modos de se conhecer (conhecimento 

científico e saber tradicional). Acredita-se que esse fato revela a oclusão existente 

entre esses modos de se conhecer, uma vez que o conhecimento científico seria 

entendido como plenamente capaz de se auto-regular, sem se preocupar em como 

os detentores do saber tradicional percebem essa relação entre os modos de se 

conhecer. 
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5.2.8 Outras propostas e experiências de gestão/proteção do saber tradicional 

 

 

Nesta seção, buscou-se levantar junto aos entrevistados o seu 

conhecimento sobre propostas de gestão do saber tradicional, alternativas àquelas 

discutidas no CGEN. Nesse contexto, os entrevistados eram convidados a narrar 

suas experiências, suas expectativas do que seriam os instrumentos, instituições 

mais adequadas à gestão desse saber. 

 

“Eu vejo que a gente está mais amparado na lei internacional do que na 

constituição brasileira, o Estatuto do Índio dá tutela, a lei é de 1973. Quantas 

décadas se passaram? A sociedade muda, já passou e estamos em um estado 

muito mais avançado. 

 Não é que a gente não queira a tutela, (...) mas somos tratados como 

incapazes, esse tratamento especial deveria ser dado àqueles que estão isolados da 

sociedade, nós que já temos contato direto, devemos ter outro tratamento, não como 

tutelados”. Categoria 1(a). 

 

Na fala acima, o representante da COIAB ressalta a defasagem do 

instituto da tutela protagonizado pela atual legislação indigenista e que possuiria 

uma visão restrita dos povos indígenas  

Nesse sentido, para o entrevistado, o Estatuto do Índio não seria capaz de 

levar em conta os diferentes graus de integração que vivem as sociedades indígenas 

no Brasil. 

Já na fala abaixo, destaca-se o uso do segredo com uma estratégia de 

proteção de práticas religiosas que envolvem o saber tradicional.   

 

“Eu sei de gente que protege reza com segredo”. Categoria 1(c). 

 

“Uma experiência importante são os mecanismos de qualificação e troca 

de informação entre agricultores e troca de sementes e agroecologia.  

Porque esse tipo de iniciativa não vê o CT como uma coisa parada no 

tempo ou uma mercadoria, mas exerce a lógica do desenvolvimento tecnológico, 

inclusive, a partir da lógica das comunidades. 
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E aí têm várias experiências sobre recuperação de sementes e como os 

pequenos agricultores têm experiências com sementes de milho e hortaliças e essas 

são importantes, porque elas preservam a lógica das comunidades no 

desenvolvimento desses conhecimentos, sem tratar o conhecimento comercial e o 

local como necessariamente opostos. Aqui, no Brasil, temos iniciativas dos 

movimentos sociais, ASPTA e outras ONGs”. Categoria 1(b). 

 

Na fala acima, a entrevistada relata experiências de promoção do 

intercâmbio de sementes crioulas entre agricultores familiares, como uma prática 

antiga, e que também vem sendo promovida atualmente por algumas ONGs no 

sentido de fomentar a diversidade das espécies cultivadas e promoção da sua 

segurança alimentar.   

Acredita-se que a sistematização dessas práticas seja uma ótima 

contribuição para a proteção do saber tradicional, principalmente dos saberes e 

práticas ligados  à agrobiodiversidade. 

 

“Outro mecanismo que não se usa no Brasil as petty patent, são patentes 

simplificadas que têm requisitos reduzidos e uma duração de 20 anos para permitir 

uma utilização pelos grupos, isso tem na África no Quênia.  

A Índia é onde tem mais iniciativas sobre isso, pois tem CT muito grande 

e na Austrália têm algumas iniciativas para os aborígines”. Categoria 1(d). 

 

Apresenta-se acima, um instrumento de PI que não possui similar no 

Brasil. As petty patent seriam patentes com custo reduzido e requisitos de obtenção 

mais simplificados que as patentes normais, o que poderia, em tese, facilitar o 

acesso das populações tradicionais ao sistema de PI.  

Entretanto, cabe lembrar que esse mecanismo padece dos mesmos 

problemas que afetam as patentes normais, tais como: impossibilidade de 

reconhecimento da titularidade coletiva desse saber e expiração da proteção ao fim 

de determinado prazo, entre outros, 

Já nas duas falas abaixo, a representação do CEBDS, MIDIC e do MAPA 

apresentam a lógica do PL submetido pelo MAPA junto à Casa Civil com o objetivo 

de substituir a MP 2.186-16. 
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“Existe um projeto de lei em discussão que prevê a criação de uma taxa 

ou imposto para realizar o acesso ao recurso genético. Esse dinheiro iria para um 

fundo das comunidades. 

A anuência seria feita só quando houvesse acesso ao conhecimento 

tradicional. Esse projeto tornaria o CGEN desnecessário, pois o sistema funcionaria 

como um imposto”. Categoria 1(e). 

 

“Hoje tem 16 países que tem lei para proteção de recursos genéticos e 

CT, de todos o mais avançado é a Costa Rica que é simples e atrativo, o mais 

complexo é o do Brasil sem dúvida pelo grande volume de discussão resoluções, 

orientações, decretos, sanções, também é o mais abrangente, pega desde a coleta 

até a comercialização. (...) 

Sistemas como o indiano me parece muito mais objetivo que sair com 

material, Você me informa e me contrata, e na hora de vender, se tiver alguma coisa 

você reparte. 

Então tem uma lógica que acompanha desde a coleta, vai em todo o 

desenvolvimento até a venda final da cadeia, e existe a lógica inversa que pega no 

comércio e vê aqueles que deveriam repartir, porque usaram o acesso.  

Um reparte porque está efetivamente rastreado, isso é caro e 

desestimulante, e outros repartem porque simplesmente estão vendendo alguma 

coisa, como se fosse um imposto.(...)  

O princípio de monitoramento desde a coleta até a comercialização não é 

viável, ou justo.  

Outros modelos esperam a comercialização. Se chega a um novo 

produto, não vai ser difícil saber se essa droga veio de um princípio ou 

conhecimento tradicional.  

O que importa nesse caso é o acompanhamento do exercício do lucro, 

aonde ele está ganhando dinheiro e repartir seria 0,1% sobre o valor declarado em 

nota de produtos que tenham incorporado elementos do patrimônio genético 

nacional.  

Se você tem um novo xampu de jaborandi, você paga pro fundo e esse 

fundo reverte para projetos de conservação de populações envolvidas nisso.(...)  

Nós (no CGEN) estamos criando uma regulação que privatiza o recurso e 

gera uma expectativa de melhoria de vida em detrimento da própria conservação, 
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porque a comunidade vai fazer o que com o cheque? Vai aplicar na conservação do 

jaborandi ou vai comprar uma caminhonete? Ou TV? (...)  

Busca-se muito mais a repartição monetária o cheque do que a 

conservação dos recursos e a melhoria das condições de vida dos que conservam. A 

lógica da MP e da CDB é privatista”. Categoria 2(c). 

 

Nas falas acima, apresenta-se a proposta do MAPA, MIDIC e MCT (grupo 

da biotecnologia) para modificação da regulamentação do acesso ao patrimônio 

genético e saber tradicional a partir de uma crítica da lógica privatista da MP 

implementada pelo CGEN. 

No entanto, existe um contra-senso nessa crítica, uma vez que tal 

proposta visa a, alegadamente, desburocratizar o acesso, leia-se, precarizar, facilitar 

o acesso aos recursos genéticos e saber tradicional associado, postergando-se a 

cobrança do acesso, por ocasião do pedido de patenteamento da inovação derivada 

desse acesso. 

Ora, tal perspectiva negligencia as dificuldades imensas em se atestar a 

posteriori a origem desses recursos e saberes, pois apesar da existência de tratados 

internacionais, a concessão de patentes e outros títulos de propriedade nacional 

dependem de legislações e instituições nacionais. Não há tratados de PI que dêem 

respaldo à criação e implementação de taxações sobre inovações patenteadas por 

estrangeiros em outros países a partir de recursos e saberes originalmente 

brasileiros.   

A lógica dessa proposta contrapõe frontalmente os princípios assumidos 

pelo Brasil com a assinatura da CDB, remetendo-se ao Tratado de Acesso aos 

Recursos Fitogenéticos da FAO, que visa regulamentar o acesso e o fluxo de 

germoplasma de espécies cultivadas.   

No entanto, esse mesmo sistema tem apresentado dificuldades na 

manutenção desse padrão de funcionamento, dado o acirramento da disputa entre 

os países detentores de germoplasma das principais espécies cultivadas. 

Nesse quadro, o recurso genético não seria visto como um patrimônio do 

povo brasileiro, mas da humanidade, e o Estado cumpriria o papel de cadastrar 

unilateralmente os interessados em realizar pesquisas, que teriam a partir daí, toda a 

liberdade para conduzi-las.  

A cobrança seria feita apenas em casos de acesso bem sucedidos em 
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termos de desenvolvimento de produtos, na forma de um imposto que seria 

supostamente convertido para um Fundo das comunidades, que também teria a 

incumbência de reinvestir o dinheiro levantado junto às populações tradicionais e 

povos indígenas, em projetos de conservação da biodiversidade e desenvolvimento 

local. 

Além disso, acredita-se que tal legislação seria um retrocesso nos termos 

de anuência prévia das populações, uma vez esta proposta parte do princípio de que 

o acesso é livre, não havendo necessidade de se esclarecer os motivos objetivos e 

metodologia da pesquisa junto aos detentores do saber tradicional. 

Há um contra-senso apresentado na fala acima, diz respeito à crítica do 

entrevistado de que a MP promoveria a mercantilização dos recursos no intuito de 

promover o sistema baseado em impostos, ora, com a precarização do acesso, 

acredita-se que a implementação desse sistema teria por efeito acelerar esse 

mesmo processo de mercantilização.  

Também cabe lembrar que essa proposta teve uma formulação paralela 

às discussões do CGEN, sem qualquer participação dos detentores do saber 

tradicional, sendo encaminhada diretamente à Casa Civil no sentido de criar uma 

nova legislação de acesso em substituição à proposta de PL encaminhada pelo 

CGEN, esta sim, foi formulada após diversas discussões na câmara temática 

daquele órgão.  

Acredita-se que este fato revele o aspecto pouco legítimo do PL proposto 

pelo grupo da biotecnologia quando comparado ao encaminhamento da proposta 

discutida no CGEN.  

Para o exame mais detalhado dessa proposta, este pesquisador realizou 

seguidas solicitações de uma cópia desta junto a diferentes representantes do seu 

grupo propositor, mas infelizmente, não se conseguiu obter uma cópia dessa 

proposta de PL. 

De modo complementar, podem-se obter maiores detalhes de alguns 

princípios dessa proposta com leitura da fala abaixo, da representação do MIDIC.  

 

“Pensa-se em um modelo onde o acesso não precise de autorização para 

patrimônio genético em geral, mas para o CT, não sei se seria interessante permitir o 

acesso.  

Talvez semelhante ao que acontece com o ECAD, talvez não seja um 
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bom exemplo de uma coisa que funcione, mas, por outro lado, como funcionaria os 

direitos autorais se cada autor tivesse que cobrar individualmente de cada  

emissora? Imagine se Caetano Veloso tivesse que assinar um contrato de repartição 

cada vez que uma rádio tocasse uma música sua? E discutisse o valor? Isso é 

inviável, é serviço do ECAD.(...) 

Você não vai conseguir fazer a sociedade científica entrar e se adequar 

completamente nesse mundo e estilo das comunidades, prova disso que a pesquisa 

não parou, continua vigorosa, segundo dados do MCT, pesquisado na plataforma 

Lattes, nos últimos os pesquisadores deixaram de declarar que faziam 

bioprospecção. Mesmo assim o número de pesquisadores em áreas afins aumentou 

muito.  

A pesquisa não parou, mas não tem sido incentivada o que eu acho que 

deveria ocorrer, pois a gente fala tanto de soberania, ouro verde... A gente tem que 

superar essa bioparanóia de que não pode encostar não pode mexer”.  Categoria 

2(g). 

 

A fala acima, além de ressaltar a necessidade de uma nova legislação a 

partir da atual baixa adesão dos pesquisadores, enfatiza o imperativo dos 

pesquisadores em ter livre acesso ao saber tradicional, mesmo que isso seja feito 

em detrimento dos direitos das populações tradicionais e povos indígenas  

  Em termos de evolução da discussão do encaminhamento do PL que 

viria a embasar uma legislação definitiva, também se deve ressaltar que, após a 

submissão dessa nova proposta de PL pelo grupo composto por MAPA e EMBRAPA, 

o MCT teria enviado outra proposta e o próprio MMA redigiu uma nova proposta de 

PL que também foi encaminhada à Casa Civil, totalizando hoje 4 PL em discussão, 

visando substituição da atual MP 2.186-17. 

Destaca-se, nessa última proposta do MMA, a tentativa de inclusão do 

chamado material de fonte secundária, ou seja, o conhecimento já publicado em 

livros, revistas e outras fontes bibliográficas, juntamente aos recursos genéticos e 

saber tradicional associado como passíveis de proteção legal. Nessa proposta, os 

saberes e informações, relativos aos recursos genéticos e seus usos de domínio 

público, passariam a ter seu acesso restrito e controlado pelo CGEN que também 

passaria a cobrar pelo seu uso comercial através de acordos de repartição de 

benefício.   
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Os recursos levantados seriam destinados a um fundo, que, assim como 

na proposta de PL do grupo da biotecnologia apresentada acima, seria encarregado 

de repartir os benefícios com as comunidades originalmente detentoras. Portanto, 

essa perspectiva não considera esse tipo saber como domínio público, mas como 

conhecimento disponível em fonte secundária. Ou seja, nesse caso, as atribuições 

legais do CGEN incluiriam alguns acessos ao conhecimento que esteja disponível 

em fonte secundária. 

Em tese, isso seria um alargamento considerável do escopo da matéria 

passível de proteção legal, pois incluiria todo o conhecimento relacionado à 

biodiversidade já publicado. No entanto, acredita-se que ela traria dificuldades 

imensas para sua consecução efetiva. 

A representação do MAPA comenta abaixo os efeitos dessa proposta do 

grupo do meio ambiente, além de analisar o processo de esgarçamento político que 

fez com que a discussão do PL culminasse com a submissão de diferentes 

propostas na Casa Civil. 

 

“Esperamos que o congresso possa nos brindar com uma nova lei dentro 

de 1-2 anos e que essa lei seja calcada no estímulo ao uso sustentável da 

biodiversidade em detrimento da fobia da bioparanóia.(...)  

Não foi possível chegar a um resultado satisfatório, o MMA tomou a 

liberdade de encaminhar o que lhe convinha. (...)  

Se você lê na biblioteca que urucum é usado para corante, no nosso 

entendimento não está no escopo da MP e é uma das coisas que nós estamos 

lutando no CGEN. 

Leu num livro, se não achar a tribo, tem que contratar com o MMA. Isso é 

sério e temos pelejado contra isso há 2 anos e as pessoas chamam a gente de 

palhaço. A argumentação usada é de que o CT segue sendo CT mesmo no livro, é 

CT fora do contexto, portanto fonte secundária. Para nós, só vale a condição in situ 

de fonte primária, na comunidade, pessoalmente.  

O CGEN é normativo, deliberativo e recursal, cobra escanteio, corre na 

área, cabeceia e se bobear ainda vai tá lá esperando para defender a cabeçada. O 

CGEN julga os pedidos, analisa os pedidos e ainda tem o poder de sugerir a 

aplicação das multas pelas denuncias ao MP, IBAMA e PF. 

 Se a Casa Civil insistir nesse nível de restrição imposto pelo MMA, 
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esperamos que haja 2 leis, e a nossa, com essa lógica informativa, já esta 

tacitamente autorizado, mas tem que dizer porque e tem que ser passível de 

auditagem... Quando chegar no comércio, parte do lucro é direcionado ao fundo”. 

Categoria 2(c). 

 

Outros conselheiros do MD e da EMBRAPA também questionam a 

exeqüibilidade da proposta do MMA e inclui as informações de fonte secundária 

como matéria passível de proteção. 

 

“Já sobre incluir CT de fonte secundária, a idéia é de que a partir da 

publicação é domínio público, não tem como... Na verdade, o que deveria ter havido 

é o controle antes da publicação, não tem como efetuar algum controle desse tipo de 

informação. A gente está na era tecnológica, então as pessoas têm acesso a isso e 

penalizar e controlar isso é muito complicado.  

Na verdade, tem que haver uma restrição antes que se torne público, o 

Brasil não tem condições de reivindicar isso. A idéia não é ruim, mas acho que não 

vai funcionar, mas é melhor do que ficar sem nada, acho difícil se chegar às 

comunidades que originaram aquele CT.” Categoria 2(i). 

 

Esta última fala remarca a importância do fato de que, aparentemente, a 

proposta do MMA visaria não a sua consecução na prática, dada à 

incomensurabilidade dos problemas por ela criados e que, em última análise, 

dependem de um novo marco jurídico que incluísse a garantia de direitos coletivos 

lato sensu na constituição brasileira; mas sim a de criar um antagonismo político 

frente à proposta de acesso livre defendida pelo grupo da biotecnologia.  

Na fala abaixo, ressalta-se a importância das sinergias criadas no âmbito 

do MS para a proteção do saber tradicional e recursos genéticos. Com a recente 

publicação dos dados da Central de Medicamentos, que tratou de aprofundar 

pesquisas com algumas plantas de uso medicinal empregadas tradicionalmente no 

Brasil, tem-se um quadro favorável à discussão da implementação do banco de 

dados de plantas medicinais. 

Entretanto procurar-se-á analisar adiante esta iniciativa que pode trazer 

algumas novidades na proteção de saber tradicional em domínio público, vem 

sofrendo críticas mal informadas e até reacionárias de alguns representantes de 
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populações tradicionais e povos indígenas, que tendem a perceber o governo como 

um bloco homogêneo e contrário à promoção de seus interesses.  

 

“Têm políticas com interface, no caso, das plantas medicinais, práticas 

integrativas e complementares no SUS. A política nacional de plantas medicinais e 

fitoterápicos de 2006 é um decreto nacional, isso visa desenvolver toda a cadeia 

produtiva de plantas medicinais envolvendo vários ministérios, dez ministérios 

envolvidos. Mas elas não criam normas”. Categoria 2 (a). 

 

Na fala abaixo, ressalta -se a atuação do IPHAN no estabelecimento de 

registro de manifestações e práticas culturais, que podem abarcar aspectos 

importantes não atendidos pela legislação do CGEN.  

Manifestações como desenhos, técnicas de artesanato, danças podem 

ser registrados, constituindo-se num registro que atesta estado de arte prévia e que 

pode vir embasar contestações de quaisquer usos indevidos ou não autorizados por 

terceiros. 

 

“O inventário nacional de referências culturais é um tipo de registro que 

pode ser feito, inclusive por eles mesmos, e a rede Fitovida aplicou com apoio do 

IPHAN.  

Isso teve efeito de levantar a auto- estima. Existem outros tipos de 

registro, o da cachoeira foi solicitado pela FOIRN e feito em parceria com o ISA.  

O patrimônio imaterial é vivo, dinâmico em movimento, os registros 

funcionam como salvaguarda, agora um jeito de fazer renda pode deixar de existir, 

daí se poucas pessoas dominam essa prática entra em regime de urgência, porque 

está para desaparecer.  

Funciona assim, depois do inventário vem o registro, mas também pode 

se editar algo para proteger em caráter imediato.  

Quando se fala em registro de maneira geral, eu acho o INRC (Inventário 

Nacional de Referências Culturais) mais acessível. Agora, há essa queixa de 

autoritarismo por parte do IPHAN, pela imposição de coisas a serem registradas.  

Eu acho que a gente deve superar esse paradigma freiriano de estudar 

índios e afro-descendentes. Quase sempre, você não vai ver algo sobre judeus, 

colônias de poloneses.(...) 
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O registro cria os direitos, mas como eles vão reivindicar esses direitos é 

outra coisa... 

O departamento de patrimônio imaterial DPI tem 2 anos, inclusive é 

controlada por arquiteto. Agora há pouco ocorreu lá o primeiro concurso nos últimos 

25 anos”. Categoria 2(n). 

 

A fala acima ressalta o uso dos livros de registro pelo IPHAN para a 

proteção de manifestações culturais e alguns elementos do saber tradicional, no 

entanto, deve-se ressaltar que se trata de uma proteção limitada, uma vez que esta 

não provê meios efetivos para se evitar a sua apropriação indébita por terceiros, pois 

ela visa, principalmente, a garantir os direitos morais dos detentores.  

Abaixo, relata-se outra iniciativa para promoção de divulgação da 

discussão da biopirataria e da legislação do CGEN junto aos povos indígenas do 

Acre, através da ONG Amazonlink. Esta iniciativa, aparentemente, apresentou bons 

resultados na divulgação e conscientização dos povos indígenas daquele Estado 

sobre a questão da biopirataria e da legislação nacional.  

No entanto, esse projeto teve caráter efêmero e descontinuado - atuou  

durante 2 anos - o que prejudicou um maior amadurecimento e envolvimento das 

populações tradicionais e povos indígenas no debate da gestão do saber tradicional 

na região atendida. 

 

“Aqui tem a Amazonlink que está fazendo um projeto que chama-se aldeia 

vigilante que está discutindo a biopirataria com as comunidades.  

Além da Amazonlink eu acho que tem que apoiar as próprias 

organizações indígenas e dar condição com acompanhamento de técnicos para dar 

suporte e fazer encontro em aldeias e ter estrutura, combustível, passagem, 

transporte terrestre, fluvial, aéreo.  

Eu posso chegar nas 80 aldeias Kaxinawás, nós temos mais de 500 

aldeias indígenas, então, é difícil eu estar passando isso em alguma assembléia ou 

reunião. Vai demorar muito toda a comunidade entender isso”. Categoria 3(i). 

 

De modo conclusivo, pode-se afirmar que os entrevistados apresentaram 

um certo conhecimento de propostas alternativas de gestão do saber tradicional, 

discutiram-se tanto projetos de educação ambiental de ONGS, políticas públicas 
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envolvendo plantas medicinais no SUS até registros de manifestações culturais e 

saber tradicional pelos livros do IPHAN. 

Entre os representantes da categoria 2, a discussão dos PL que visam a 

substituir a MP 2.186, na Casa Civil, ganhou destaque. Discutiu-se brevemente a 

lógica do funcionamento do PL, encaminhado pelo grupo formado pela EMBRAPA, 

MIDIC, MAPA e MCT (grupo da biotecnologia) e também o projeto proposto a 

posteriori pelo MMA.  

Tendo-se em vista o PL proposto pelo grupo da biotecnologia, entende-se 

que seu princípio de liberalização do acesso é uma ameaça à manutenção dos 

estilos de vida das populações tradicionais e povos indígenas e também ao saber 

tradicional. Esse fato se deve à extinção da anuência prévia, à precarização do 

controle do acesso a estes conhecimentos.  

A proposta do MMA é entendida como sendo de difícil implementação, 

uma vez que em última instância requer uma nova normatização constitucional para 

que esta seja efetivada, Ou seja, esta proposta requer que o Estado reconheça 

plenamente a propriedade coletiva (difusa) das populações tradicionais e povos 

indígenas sobre seus saberes, fato que seria uma verdadeira revolução no marco 

jurídico mundial. 

 

 

5.2.9 O banco de saber tradicional, uma experiência de proteção/gestão do 

saber  tradicional 

  

Neste tópico, discutir-se-ão as diferentes percepções dos entrevistados 

acerca da idéia de criação de um banco de dados de saber tradicional. Apesar da 

criação deste banco ser uma atribuição legal do CGEN, foi uma proposta do MS que 

está sendo atualmente discutida no âmbito do CGEN. 

Os princípios deste projeto de banco de dados são apresentados na fala 

seguinte: 

 

“Pois é, a MP fala que CGEN tem que estabelecer normas, regulamentar 

a criação de banco de dados. A lei manda que o CGEN dê as regras do jogo.  

Surgiu um caso em março (2006) que foi o banco de dados da Saúde 

(Ministério), de fitoterápicos, plantas medicinais que seriam destinados ao SUS. É 
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um projeto interessante e muito sério, que vem sendo elaborado há bastante tempo 

e divide-se em 3 fases. A primeira iria utilizar conhecimentos que já estão 

catalogados em banco de dados existentes e outras publicações.  

Na segunda fase iriam buscar conhecimento de fonte secundária com 

anuência e, na última etapa, iram fazer pesquisa de campo acessando CT 

diretamente com as comunidades.  

Esse projeto gerou muita polêmica e acabou gerando esse seminário em 

Luziânia (D.F.). E a Saúde apresentou, às comunidades que acharam um absurdo, 

que ia facilitar a biopirataria etc. Foi uma reunião super tensa. Do meu lado se 

apresentou um guerreiro xavante que bateu na mesa e desrespeitou as pessoas e a 

discussão descambou.(...)  

A lei não condiciona a proteção dos conhecimentos a um banco de dados, 

agora é claro que no mundo real, a gente prefere acessar em um lugar em que 

existem níveis de sigilo onde a gente saiba de quem é o detentor.(...)  

Tem o caso do açafrão que tinha uma patente concedida pelo uso do pó 

para cicatrização. E diziam que isso era inovador, pois esse conhecimento da 

aplicação específica do açafrão não existia. Uma organização indiana conseguiu 

reverter a patente, apresentando artigos científicos e banco de dados da medicina 

ayuvérdica desse mesmo uso. Esses documentos serviram para instruir o processo 

de quebra da patente.  

Mas isso não é a visão das comunidades indígenas no Brasil hoje. O 

medo das comunidades é que isso seja um atalho para biopiratas. Porque se hoje 

eles podem tentar proteger como segredo, mas é algo totalmente furado, porque 

qualquer pessoa que chega na mata pega esse conhecimento.  

Ao mesmo tempo, não é precondição para proteção o fato de estar 

registrado num banco de dados, mas é com certeza um facilitador para um usuário 

além de constituir prova contra biopirataria.  

A questão do sigilo é essencial, quem vai ter acesso, níveis de sigilo, eles 

dizem que o conhecimento deles é holístico e, portanto, não tem como separar o 

ritual do uso das plantas, a fase da lua etc... o princípio ativo da planta não tem 

como separar da música, do dia, da roupa, da pintura.  

Então, seria difícil constituir banco de dados de CT, por isso, nesse 

sentido, busca-se discutir os bancos de dados multimídia no Peru, e tridimensionais, 

armazenar o mesmo conhecimento de várias formas.  
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Para se construir os consensos necessários, vai se demorar meses, vai 

demorar”.  Categoria 2(g). 

 

Após a apresentação do contexto da discussão sobre banco de saber 

tradicional pela fala acima, ressalta-se que a discussão realmente tomou uma 

conotação extremamente emotiva por parte das lideranças das populações 

tradicionais, o que tem impedido qualquer debate mais pragmático deste instrumento 

potencialmente útil na proteção do saber tradicional. 

Sem dúvida que a questão do controle do acesso ao banco de saber 

tradicional público é muito sensível, pois, no caso de mudanças de governo, pode-se 

colocar em risco a segurança dos dados, o que dependeria também de uma 

vigilância atenta das lideranças das populações tradicionais. 

A implementação desse instrumento de proteção ainda traz a dificuldade 

de  que seria necessário “congelar” o saber tradicional para protegê-lo, isso traz 

implicações não desprezíveis para sua consecução, tanto nos termos da forma de 

funcionamento do banco quanto no tipo de saber passível de proteção, dado o 

caráter dinâmico do saber tradicional.  

Por outro lado, deve-se relevar o seu uso como forma de se atestar o 

estado prévio da arte, e, portanto, servir de base na contestação da ação de futuros 

biopiratas. 

A seguir, apresenta-se a fala do próprio autor da proposta do banco de 

dados, o, representante do MS no CGEN. 

 

“Foi importante, pois à medida que você se propõe a fazer o registro da 

informação é uma forma de proteção. É importante para a preservação do 

conhecimento uma vez que é um conhecimento de tradição oral.(...)  

Outra questão é você usar como fonte de informação para o 

desenvolvimento de medicamentos com uso na saúde pública e a própria 

preservação do meio ambiente e isso pode incluir propostas de plano de manejo, 

etc... enfim, vários aspectos positivos. 

O cuidado é de quem vai e como vai se fazer essa proposta e como vai 

fazer o registro dessas informações. A questão é de como será a inclusão e o 

acesso das informações no banco junto às comunidades e junto ao banco, são 3 

coisas.   
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Quando estou tratando de plantas medicinais não tem como falar que eu 

estou tratando só de plantas. (...)  

No CGEN houve melhorias para que o projeto fosse feito em etapas. 

Etapa 1 seria o CT que já está disponível na internet antes da MP, apenas um 

levantamento do que já existe.  

Etapa 2 seria aqueles publicados, mas, após a MP, isso teria outras 

exigências.  

A 3 seria trabalhos in loco com pesquisa etnobotânica, porque os 

procedimentos seriam diferentes e ainda não existem os critérios para construção de 

base de dados.  

O projeto passou por todos os trâmites, passou pelas câmaras e pelo 

próprio conselho, houve uma discussão e, em muitos eventos, a gente foi atacado 

dizendo que a gente está roubando os conhecimentos tradicionais para indústria. 

Mas, na verdade, a proposta é completamente outra, primeiro porque a gente 

passou por todos os trâmites devidos, todos esses bancos de dados que existem 

nunca passaram pelo CGEN, o que nós fizemos foi juntar os esforços com outros 

ministérios, pois como temos essa prioridade de usar no SUS, a gente não pensou 

em coletar toda a informação aqui no MS.  

A idéia era de que esse banco pudesse também servir como proteção e 

registro. A gente não buscou colocar todo o tipo de conhecimento no banco, isso é 

impossível. Alguns tipos de conhecimento não têm nem como. Acho que não houve 

muito entendimento do que era a proposta realmente, a divisão de etapas seria boa 

para lidar com a falta de critérios para debater com essa questão.  

Então, a primeira etapa seria coletar o que já está divulgado, eu acho que 

houve um atropelamento das idéias e de que a gente ia começar da 3ª etapa.  

Problematizaram muito outras coisas que eram problema da lei, e da 

biopirataria, ele não tem como fazer isso, ele é um instrumento para auxiliar, mas 

não vem resolver todos os problemas que existem com relação não acesso ao 

CT.(...) Houve essa incompreensão da proposta que não tem essa dimensão toda 

que se pensava, além de terem colocado críticas à base de dados que na verdade 

eram críticas ao próprio CGEN, pois reclamaram da falta de participação popular no 

CGEN”. Categoria 2(a). 
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A situação descrita acima releva a baixa participação da sociedade civil na 

elaboração e acompanhamento da proposta de criação do banco de dados. Por 

outro lado, ela também mostra uma falta de preparo da sociedade civil para tratar 

essas propostas de maneira mais isenta e menos apaixonada.  

Ao discutir essa proposta apenas como uma tentativa do governo de 

desconsiderar as experiências das comunidades tradicionais, esses representantes 

partem de uma visão preconceituosa e mal informada, que acaba por prejudicar a 

implementação de medidas que possam vir a conferir alguma proteção aos saberes 

que estão em domínio público. 

O quadro atual é de desinformação e indecisão, sem dúvida isso remete-

nos à necessidade de mais consultas públicas no sentido de construir um diálogo 

mais maduro para implementação democrática dessa proposta, de maneira que 

tanto o MS e agências envolvidas, quanto às lideranças das populações tradicionais 

venham a assumir publicamente seus compromissos no sentido de promover e 

proteger o saber tradicional através do exame detalhado e isento da proposta de um 

banco de saber tradicional.  

Até hoje, já foram feitas duas consultas públicas sobre a implementação 

da proposta, no entanto os resultados obtidos apontam para um grande 

desconhecimento da proposta do banco de dados e do próprio debate acerca da 

legislação implementada pelo CGEN junto às lideranças das populações 

participantes. Esses resultados apontam para a necessidade da ampliação do 

debate e de aprimoramento da proposta, um processo longo, mas necessário. 

 

“Nós tivemos a primeira reunião e não houve consenso por 

desentendimentos acerca do conteúdo e do controle do acesso ao banco de dados.  

A princípio seria para uso no SUS, mas muitas comunidades não têm 

acesso a essas informações e não ficou claro como eles poderiam estar controlando 

essas informações. Existem outros bancos de dados de pesquisadores sobre 

plantas, mas essa proposta do MS junto ao CGEN e o seminário resultou nisso. 

Entendeu-se que se faz necessário um maior amadurecimento sobre isso. O 

encaminhamento foi a realização de oficinas locais e depois seminário e um fórum 

referente a essa discussão”.  Categoria 2(m). 
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Na falas abaixo, revela-se a inquietação de algumas lideranças das 

populações tradicionais e povos indígenas, aparentemente motivadas por terem sido 

surpreendidas com a proposta de banco de conhecimento tradicional.  

 

“Quem é que garante que isso não vai sair disso? Falta controle do 

acesso, quem vai manter isso? Importante isso, mas como a gente vai ter garantia 

que está sendo protegido? As pessoas que passam essas informações precisam ter 

clareza de como as informações serão usadas”. Categoria 1(a). 

 

“Eu acho que primeiro tem que se aprofundar os debates com as 

comunidades envolvidas.  

Por exemplo, no ano passado, teve um seminário no CGEN sobre 

registro, e a primeira conclusão foi de que as comunidades precisam saber mais o 

que se está propondo.” Categoria 1(b). 

 

“Será que as comunidades tradicionais querem banco de dados? Pra que 

elas querem? Isso não vai funcionar para elas, vai funcionar para os centros de 

pesquisa, ou quem tem informação para entrar dar para alguém. Aquela informação 

que é muito conhecida, que é muito divulgada na comunidade, não precisa estar 

escrita em lugar nenhum. Agora isso vai favorecer alguém... Eu não sei quem...  

O problema é que a informação só vai da comunidade para fora, não vem 

informação de fora pra dentro da comunidade.  

No máximo, o que pode acontecer é entre uma comunidade e outra, do 

cientista para a comunidade, é muito difícil, é uma mão única”. Categoria 1(c). 

 

Pode-se observar que muitas considerações das lideranças, como, por 

exemplo, a questão da limitação do acesso às informações incluídas no banco são 

pertinentes e reveladoras do modo conflituoso no qual as formas de se conhecer 

(tradicional x científico) relacionam-se.  

Haveria uma mão única, em que o fluxo de conhecimento afluiria em 

direção ao conhecimento científico. A posição da liderança indígena apresentada 

acima também levanta, nesse contexto, a desconsideração dessa proposta na 

criação das condições favoráveis à manutenção dos estilos de vida tradicionais e 

para a minimização do impacto de suas atividades em termos da manutenção da 
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biodiversidade.  

Em geral, as falas apresentam como principal preocupação a questão do 

controle do acesso ao banco. De maneira adicional, pode-se notar que algumas 

lideranças também aproveitaram a situação para levantar questões mais gerais 

sobre o acesso ao saber tradicional.  

Acredita-se que isso seja reflexo da falta de um debate mais amplo acerca 

dessa proposta e também de uma certa apatia e desconfiança do MMA em abraçar 

este projeto do MS. Deve-se ressaltar que muitas das discussões entre as lideranças 

das populações tradicionais sofrem influência da posição do MMA, e que se este 

pautasse sua atuação por uma atitude mais cooperativa, acredita-se que o 

encaminhamento político dessa proposta seria facilitado.  

Na fala abaixo, trata-se de outro problema, pois informações poderiam ser 

usadas indevidamente, dependendo-se do controle do acesso e uso das 

informações contidas no banco.   

 

“Eu não vejo com bons olhos, o Peru faz isso, ele cataloga, deixa num 

local seguro, e aí depende da conveniência de governo, hoje você tem um governo 

que em tese é mais próximo das comunidades, enquanto está lá as pessoas podem 

ter a segurança de que essa conhecimento não vai vazar, agora se com esse 

governo a gente não vê com bons olhos, imagine com governo que não teria essa 

preocupação?  

A dificuldade seria essa, o interesse e a conveniência do governo, dentro 

da administração pública.(...) Por isso eu acho que têm dificuldades para se garantir 

esse sigilo, não existiria segurança administrativa para isso”.  3e. 

 

Já na fala abaixo, obtida junto a um representante de ONG, discutem-se 

as interfaces da aplicação da idéia do banco de dados com os direitos de 

propriedade intelectual trabalhados no âmbito da discussão dos chamados creative 

commons.  

Alguns consideram a aplicação de tal iniciativa para a proteção do saber 

tradicional como pouco plausível e até mistificadora, uma vez que estas podem ser 

entendidas como uma maneira de se precarizar o controle do uso desse saber 

através de uma concepção de registro autoral que permite a livre cópia, como se  

pode observar na fala abaixo. 
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“Não há uma interface óbvia, é um tipo de licença sobre o conhecimento 

que tem origem autoral, então a diferença é que quando a inovação é considerada 

autoral, você, como parte contratante, tem liberdade para definir o início de sua 

licença, enfim, eu posso vetar cópias... 

Ele poderia ser usado para banco de dados, se a comunidade ceder 

semente para banco de germoplasma, ela pode dizer sim, mas sem o 

desenvolvimento de variedades transgênicas. Elas poderiam ter esse tipo de 

proteção.(...) 

Quando existe uma técnica relacionada ao CT, eles têm vários tipos de 

licença, tem uma que é copyleft: Eu autorizo a reprodução livremente sem o 

pagamento de direito autoral, existe esse tipo de licença, existe outras com 

condicionantes, por exemplo, eu autorizo que seja reproduzido sem pagamento de 

direitos autorais e sem citação desde que não seja feito para fins comerciais. Na 

verdade, é uma forma do autor resguardar a apropriação moral da sua obra.  

Isso não é necessariamente aplicável nesse caso, pois aqui o CT não é 

considerado autoral, tem o aspecto coletivo e elas podem aceitar ou não o acesso”. 

Categoria 1(b). 

Tendo-se em vista a aplicação do direito autoral lato sensu para a 

proteção do saber tradicional, deve-se ressaltar que a proteção conferida ao banco 

de dados é acerca de organização dos dados nele constantes e não da informação 

armazenada, do conteúdo do banco em si, no caso daquele saber que já esteja em 

domínio público. 

Nesse sentido, a proteção fornecida pelo creative commons seria 

aplicável tanto ao formato do banco, quanto ao saber em si para aquele saber que 

ainda não está no domínio público. Ela atuaria no sentido de coibir ações abusivas, 

ou de uso comercial não autorizado por terceiros daquele saber tradicional constante 

no banco, declarando os direitos dos autores. 

Desse modo, se corrobora com a visão abaixo de que, levando-se em 

conta o conhecimento tradicional em domínio público, a proposta de banco de dados 

pode-se beneficiar de licenças especiais como as aplicadas pelo sistema creative 

commons.  

 

“Eu acho que é uma proposta boa, resta saber que tipo de proteção que 
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se quer, porque algumas comunidades resistem em colocar seu CT no banco de 

dados, pois acham que outras pessoas terão acesso facilitado ao CT. 

Fernando colou a questão comparando com o software livre. O acesso e o 

uso ficam liberados e você apenas não pode ganhar dinheiro em cima disso. Se não 

ela tem que ressarcir. O conceito de domínio público é um conceito de PI clássica, 

não é um conceito de CTA, a questão terminológica é complicada.  

Se a gente tem esse banco de dados com esse sistema como do software 

livre, então o banco de dados é uma solução ideal. 

A legislação americana exige que se o CT for estrangeiro, ele precisa 

estar escrito.... 

Mas as comunidades que não querem e outras querem... e vai depender 

do tipo de proteção que você pretende oferecer para as comunidades. Acho que as 

próprias comunidades não sabem o que é melhor”. Categoria 1(d). 

 

Nas falas de conselheiros do CGEN (membros da categoria 2) elencadas 

abaixo, ressalta-se a discussão do posicionamento das lideranças envolvidas no 

debate do banco de conhecimento tradicional, que revelam desde a preocupação 

com a plena participação dessas lideranças até críticas do que seria uma falta de 

preparo, ou comportamento reacionário desses representantes no debate.  

 

“Quando a OMS recomenda que se faça banco de dados, entendo que 

ela está fazendo no sentido de dar mais transparência no uso do CT que está no 

domínio público, agora, isso também pode detonar o CT, pois a proposta incluía CT 

não público. 

Precisa ter qualificação, mas quem é que vai pagar essas oficinas? O 

índio vai participar?” Categoria 2(n). 

 

“A questão é exatamente chegar a um acordo sobre o que é CT, quem 

detém, quem pode autorizar a colocar no banco, quem pode autorizar a retirar, 

repartir benefícios. Eu vejo isso com bastante dificuldade, porque as publicações são 

feitas e falam de CT e às vezes, as próprias comunidades questionam isso, portanto, 

é difícil. 

Sou cético com banco de dados, porque são tantos níveis de controle, 

tantas anuências prévias, saber o que vai poder publicar ou não... A proposta do MS 
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era de espécies usadas tradicionalmente, organizando a informação, isso foi 

torpedeado no CGEN exatamente pelos representantes indígenas e representantes 

das populações tradicionais e ONGs, porque esse banco ia ficar disponível para todo 

mundo.  

Isso é uma visão muito pequena da discussão de que a forma de 

beneficiar seria muito complicada o que gera uma não-geração de benefícios”.  

Categoria 2(b). 

 

A apreciação das implicações do aspecto dinâmico do saber tradicional 

para a sua inclusão em banco de dados é analisada com mais detalhamento na fala 

seguinte. O que aumenta consideravelmente as dificuldades e limita seu escopo de 

uso para algumas manifestações culturais. 

 

“A proposta de registro tem que ser avaliada cuidadosamente, com as 

comunidades. Acho que pode ser um instrumento que ajude nessa posição 

defensiva, mas não pode ser constitutivo de direitos, se alguém não registrou e não 

está protegido o CT, isso eu acho um absurdo. 

Tem um outro problema que o banco de dados congela o conhecimento, 

como se você tirasse uma foto, mas tinha que proteger um filme, então no hora que 

a pessoa acessar o banco você já está no outro capítulo e você pode falar que não 

esta acessando aquela informação mais, porque ela não existe como está no banco. 

Então é um instrumento que tem que ser bem avaliado para ser discutido, 

inclusive sobre quem vai gerir o banco, que é outro problema, além do acesso ao 

banco. É bem complicado”. Categoria 2(j).  

 

Uma análise mais serena, como a da representação da FUNAI abaixo, 

revela a real extensão da proteção possível pela proposta de banco de dados. 

Destaca-se a inexeqüibilidade da inclusão de saber em domínio público, entendido 

como de fonte secundária pelos membros do MMA. 

 

“Eu acho que é uma discussão ainda muito incipiente, então ela acaba 

sendo polemizada, porque a gente está na primeira fase da discussão. 

Até a gente chegar a um consenso vai demorar um pouco, e a grande 

preocupação é a segurança desse banco de dados, e o MS está propondo esse 
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banco de dados com intuito de oferecer melhorias e até de não perder esse 

conhecimento. 

Essa tecnologia pode ser usada para proteger. O Ângelo deixou bem 

claro que eles vão estabelecer mecanismos de segurança para não ficar aberto.  

As comunidades tradicionais não podem ser prejudicadas, mas tampouco 

a população que pode se beneficiar disso e deixar de utilizar essa biodiversidade tão 

grande, a gente tem que buscar uma posição intermediária. A senha é um recurso 

tecnológico e vai ter que ter uma forma de restringir o acesso com autorizações.... 

Já sobre incluir CT de fonte secundária, a idéia é de que, a partir da 

publicação, é domínio público, não tem como. Na verdade, o que deveria ter havido 

é o controle antes da publicação, não tem como efetuar algum controle desse tipo de 

informação. A gente está na era tecnológica, então as pessoas têm acesso a isso e 

penaliza r e controlar isso é muito complicado.  

Na verdade, tem que haver uma restrição antes que se torne público, o 

Brasil não tem condições de reivindicar isso”.  Categoria 2(I). 

 

Em termos conclusivos, pode-se entender que a discussão do banco de 

dados proposto pelo Ministério da Saúde foi prejudicada pelo recente acirramento da 

polarização entre as posições do grupo da biotecnologia e do grupo do meio 

ambiente com relação ao PL que substituirá a MP 2.186-17. Esse fato pode ser 

observado a partir da insistência dos representantes do grupo do meio ambiente em 

incluir o chamado conhecimento tradicional de “fonte secundária”, leia-se domínio 

público entre aqueles saberes passíveis de proteção. 

Acredita-se que essa demanda do grupo do meio ambiente tenha surgido 

como uma contraposição ao PL proposto pelo grupo da biotecnologia à Casa Civil, 

que visa precarizar o controle do acesso e repartir os benefícios a partir de um 

imposto a ser cobrado junto àquelas empresas que tenham efetivamente 

desenvolvido produtos a partir da biodiversidade. Nesse contexto de esgarçamento 

do debate, e dada a incomensurabilidade da tarefa proposta de se incluir os saberes 

de “fonte secundária” como matéria passível de proteção, entende-se que a 

discussão do banco de dados de saber tradicional foi prejudicada por esse momento 

político. 

De modo adicional, também cabe lembrar que foi constatado um 

posicionamento reacionário de algumas lideranças frente à proposta de banco de 
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dados do saber tradicional, a partir de uma percepção e entendimento do “governo” 

como um bloco homogêneo, que tenderia unicamente a prejudicar ou ter uma 

atuação ineficiente para a proteção do saber tradicional.  

Não há dúvida de que, no CGEN, existem muitas representações cujos 

interesses divergem das populações tradicionais, mas entende-se que essa 

oposição radical à proposta de banco de dados de saber tradicional tenha efeitos 

contraproducentes para a proteção de saber no longo prazo, uma vez que posterga 

ainda mais o seu debate e implementação.  

Acredita-se que para o encaminhamento dessa proposta, além de 

consultas públicas, se deveriam promover seminários e ciclos de debate de maneira 

a se ouvir todos os interessados, e principalmente esclarecer a proposta junto às 

lideranças das populações tradicionais.  

Isso permitiria a verificação dos melhores procedimentos para a 

construção desse banco e garantiria maior legitimidade e transparência ao processo, 

afinal, a construção desse banco é uma das atribuições legais do CGEN, e sua 

implementação pode contribuir tanto para a coibição da biopirataria quanto para a 

promoção de boas práticas de acesso ao saber tradicional além de efeitos positivos 

para a auto-estima das comunidades. 

 

 

5.2.10  Boas e más práticas de gestão de conhecimento tradicional 

 

 

Neste tópico, buscou-se levantar junto aos entrevistados os instrumentos 

e práticas de gestão do saber tradicional melhor avaliados. Também se buscou 

revelar a opinião dos entrevistados acerca dos pontos falhos dos instrumentos 

existentes, suscitando-os a apontar possíveis caminhos para a superação destas 

limitações. 

  

“Boas práticas é guardar o conhecimento, não deixar ninguém pegar, não 

arrancar tudo de uma vez, guardar direitinho, geograficamente... Proteger perto 

daquele igarapé, cachoeira”. Categoria 1(a).  

 

Na fala acima, percebe-se que a representação da COIAB, no CGEN, 
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assim como a grande maioria dos detentores de saber tradicional, não separa o 

saber do recurso em si. Isso traz implicações importantes para o tipo de proteção 

necessária para esse saber, e revela a inadequação de mecanismos puramente 

contratuais. Ou seja, tal fato levanta a questão de que, na maioria das vezes, para 

se proteger esse conhecimento é preciso reconhecer legalmente e respeitar os 

territórios tradicionalmente ocupados por essas comunidades, bem como seus 

estilos de vida tradicionais. 

 

“Ponto forte é o reconhecimento jurídico e normativo da diferença desse 

conhecimento coletivo das populações tradicionais de um outro tipo de 

conhecimento que tem como objetivo o desenvolvimento comercial e isso colocou a 

discussão em um outro patamar no Brasil.  

Pontos falhos: primeiro a política não foi acompanhada de um mecanismo 

de fiscalização de acessos que são feitos fora da normativa. Não conheço operação 

do IBAMA que tenha buscado empresas ou pesquisadores que estejam trabalhando 

fora da legislação, acho que isso leva a uma desmoralização dessa regulação 

porque a empresa que está no CGEN tem um monte de ônus e quem não submete 

a essa legislação está na boa.  

Outra coisa é o formato da gestão, pois não é um órgão, um conselho que 

deveria fazer análise de contrato, mas um órgão público específico com uma 

estrutura boa, a exemplo do que o IBAMA faz com licença ambiental, não uma 

consultoria ad hoc, mas um órgão dedicado... porque na forma de conselho, há o 

debate, e as opiniões são bem vindas ou não. Isso decorre da MP. 

Como você pode ver aqui, a maioria das discussões não são de mérito, 

mas de diferentes interpretações da MP”.  Categoria 1(b). 

 

A fala acima retrata a crítica à instância colegiada e eminentemente 

interministerial que conforma o CGEN, que imporia limites à eficiência da análise dos 

pedidos de acesso. Sugere-se a criação de uma órgão gestor dedicado, e não um 

conselho de caráter eminentemente interministerial. Entende-se que o CGEN ainda 

teria uma atuação limitada no sentido de coibir a biopirataria, uma vez que são 

praticamente inexistentes relatos de casos de acesso indevidos efetivamente 

punidos pelo CGEN.  
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“Eu diria pontos de divergência. É que as populações são muito frágeis 

para defender seus interesses e conhecimentos e acho que falta discutir isso com a 

sociedade em geral.  

Se não há essa discussão, a gente vai ser sempre incapaz de ter um bom 

discernimento sobre o que é bom e o que é ruim para nós”. Categoria 1(c).  

 

Discorre-se acima acerca da falta de preparo e amadurecimento da 

sociedade civil organizada e de alguns de seus representantes como um dos 

problemas chave na gestão do saber tradicional. Por outro lado, remarca-se o papel 

pioneiro da legislação como um catalisador importante do debate, no sentido de 

conscientização do problema da biopirataria junto às populações detentoras e à 

sociedade em geral. 

 

“Pontos fortes, eu diria foi dar uma roupagem jurídica para essa proteção, 

o que era mais do que necessário, era imprescindível, e acho que o Brasil é o único 

país no mundo que tem uma legislação tão detalhada sobre o assunto. 

A gente tem até dificuldade, pois não tem parâmetro para conversar com 

outros países. .(...) 

Ponto fraco, que precisa de uma reformulação urgente é a exclusão das 

comunidades indígenas e tradicionais, eles não têm voto no CGEN, eles participam 

através da FUNAI e da Fundação Palmares e têm assento como convidados 

permanentes, um negócio muito precário e precisa de uma reformulação urgente. 

Ponto fraco, a lei peca por ter pouca previsão de atuação de antropólogos 

na questão.(...) Eu como jurista posso fazer muito pouco se eu não tiver o 

conhecimento técnico do que significa determinada coisa para determinada 

população. 

A lei dá pouca importância aos laudos antropológicos, não adianta você 

ouvir as comunidades se você não sabe o que elas estão querendo dizer. Há coisas 

que têm valores completamente diferentes para nós e eles.(...)  

Me parece complicado fixar um número na repartição de benefícios, acho 

melhor análise caso a caso e recorrer ao bom senso, porque somente aquilo que 

não for justo eqüitativo vai saltar aos olhos”. Categoria 1(d). 

 

Discute-se acima a importância dos laudos antropológicos na 
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operacionalização da gestão do saber tradicional, principalmente no atual contexto 

em que a gestão é feita por representantes de ministérios pouco familiarizados com 

a problemática do contato interétnico.  

Reitera-se a abordagem da gestão caso a caso, como procedimento ideal 

neste momento de estabelecimento da legislação e de seus procedimentos, 

acredita-se que isso facilitaria um exame mais minucioso, mas, por outro lado, 

aumentaria a morosidade na análise dos processos.  

Já na fala abaixo das representações do MAPA, MCT e CEBEDS, 

elencam-se algumas críticas sobre a implementação da legislação, tal como o 

passivo de multas não aplicadas, seu excessivo afã regulatório que afastaria os 

futuros interessados na realização dos projetos de bioprospecção. Esta perspectiva 

globalcêntrica ainda critica o que seria um enfoque essencialmente conservacionista 

da MP, o que estaria impedindo e atrasando o uso da biodiversidade.  

 

“Ponto forte é ser o início da discussão sobre a necessidade de 

conservação dos RG (recursos genéticos) e remunerar aqueles que já faziam isso, e 

ponto fraco ela cria esse passivo ambiental irrecuperável que é capaz de fechar as 

instituições de pesquisa e desenvolver e transferir para países vizinhos a matriz de 

desenvolvimento, a matriz de produtos tecnológicos, uma vez que é impossível fazer 

desenvolvimento no Brasil em face dessa legislação, vão procurar o mesmo recurso 

sem essa insegurança jurídica trazida pela MP”. Categoria 2(c). 

 

“O que precisa ser revisto é essa abordagem geral que é muito 

conservação e não tem nada de uso, tudo o que tem saído do MMA tem um sentido 

de conservação.  

Porque as normas são assim: não pode, não pode, não pode, não pode, 

não pode! É isso, nós vamos morrer, sentado no tesouro, de fome. 

A parte de uso tem deixado a desejar. Se temos todo esse potencial e não 

utilizarmos, pra que a gente é biodiverso? Eles (as populações tradicionais) foram 

tão radicais em suas posições, e eu acho que todo esse processo precisa ser 

revisto”. Categoria 2(f). 

 

“O problema é que a MP não oferece segurança jurídica, parte do 

princípio de que todos são desonestos, já as boas práticas são aqueles exemplos de 
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reserva extrativista, como o da Natura”. Categoria 1(e). 

 

Nesta última fala, remarca-se a característica principal do discurso 

globalcêntrico, que é o tratamento do saber tradicional como mercadoria, ao 

associar-se irrestritamente práticas de comercialização e de repartição de benefícios 

como requisitos e indicadores fundamentais de projetos bem sucedidos de gestão do 

saber tradicional. 

 

“Já a MP teve como ponto forte essa proteção ao conhecimento e fraco é 

toda a burocracia criada em excesso para a pesquisa. São tantos pareceres que 

acaba dificultando o trabalho do pesquisador.  

E a proteção do CT que não esta associado, como proteger? O MINC tem 

formas de registro de cultura imaterial como o desenho dos Waãpi e da cachoeira no 

Rio Negro e eu acho que é uma forma de proteção importante. 

Na FUNAI, não temos mecanismos de proteção. A não ser o Museu do 

Índio tem uma portaria que trata também de cultura imaterial, mas eu não sei como 

ela está regulamentada, eles cuidam dessa parte de proteção de cultura material e 

imaterial. No Museu, eles têm atuado junto com o IPHAN”. Categoria 2(k). 

 

Acima se revela a linha de atuação da representação da FUNAI, que não 

se enquadra nos dois grupos maiores de conselheiros que se auto identificaram na 

pesquisa de campo: grupo da biotecnologia, que seria composto por MAPA, MCT, 

MIDIC, EMBRAPA, CEBEDS ,entre outras autarquias; e o grupo do meio ambiente 

que seria composto pelo MMA, IBAMA, ISA, entre outras autarquias e ONGs. 

Nesse quadro, notou-se apenas uma tendência de alinhamento com a 

posição defendida pelo MMA, entretanto não se trata de um alinhamento automático, 

e muitas vezes sua posição contrapõe-se aos interesses defendidos pelo MMA. 

 

“É necessário ter algum nível de organização formal do acesso, agora a 

gente devia ter preocupação de reduzir a burocracia e a complexidade dos 

procedimentos para incentivar que seja usado.(...)  

As exigências são tantas que ele desiste ou dá um jeitinho. Já aconteceu 

várias vezes no CGEN o projeto do CNPQ que precisava ter uma autorização, 

passou o prazo e o contrato caducou sem execução. Uma boa prática seria diminuir 
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complexidade dos processos.  

Talvez seria necessária a descentralização de algumas atividades como, 

por exemplo: Todas as decisões são tomadas em Brasília, seria necessário tomar 

essa decisão em nível estadual, etc. 

Como alguém aqui vai analisar algo lá no Maranhão? Fica difícil perceber 

a realidade deles lá. 

Falta melhor precisão conceitual, isso pode parecer preciosismo, mas 

precisamos definir o escopo disso, houve uma evolução positiva no CGEN nesse 

último ano, inclusive com proposta do IBAMA, (além da separação entre acesso e 

coleta que demorou mais de dois anos para sair) que o IBAMA concedia a 

autorização de acesso. (...) 

 E o hoje já está em vigor que pesquisas que não têm objetivo de 

desenvolvimento tecnológico não precisam receber autorização de coleta nem 

acesso”.  Categoria 2(b). 

  

A fala acima aponta avanços recentes na implementação da legislação 

que estão facilitando operacionalização e análise dos pedidos de acesso pelo 

CGEN. No entanto, critica algumas deficiências das definições usadas e 

procedimentos burocráticos ainda persistem, como também é afirmado pela fala 

abaixo. Também ressalta-se a importância da descentralização do controle exercido 

pelo CGEN, o que aparentemente seria uma proposta exeqüível logo após serem 

dirimidos os dissensos sobre a legislação. 

 

“Fracos muitos, primeiro, essa incoerência entre os dispositivos que estão 

nela que remetem a outros que negam entre si, como num beco sem saída ex:  

Sobre repartição não esta claro sobre a forma que deve ser feita. Como ela foi 

precipitada, ela não cobre todos os casos da maneira que ocorrem.  

Ex: Define-se acesso para pesquisa científica bioprospecção e 

desenvolvimento tecnológico, e até que ponto uma bioprospecção é 

desenvolvimento tecnológico, ou até que ponto é pesquisa científica. Para definir 

isso, o CGEN tem dificuldades e, dependendo da maneira como é visto as 

obrigações do usuário, são distintas, há uma zona cinzenta entre uma coisa e outra. 

São conceitos que mesmo na comunidade cientifica não há consenso. A 

MP não define essas atividades, mas isso nem seria possível...  
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Na prática, a pesquisa científica não envolveria dinheiro, somente 

interesse acadêmico, mas se vislumbrasse algum potencial econômico seria 

bioprospecção e se visa diretamente a gerar um produto comercial seria 

desenvolvimento tecnológico.  

Já ocorreu um processo no CGEN sobre pesquisa científica, e o autor 

usou no formulário de pesquisa a palavra bioprospecção, pronto, foi suficiente para 

criar uma confusão acerca do significado da palavra bioprospecção o que tomou 

tempo para aprovação do projeto. (...) 

Pontos fortes, talvez ter levantado o debate, que ficou mais direcionado... 

Ou talvez algum tipo de proteção é melhor que nenhuma, mas pode ser... Evidenciar 

o que não se deve fazer.  

Ideal seria um sistema que soubesse utilizar esses instrumentos de PI já 

disponíveis e que fossem agregados novos mecanismos para proteger a 

especificidade dos CTs, com representação legítima na anuência, repartição etc. É 

um desafio”.  Categoria 2(g). 

 

“Forte é a evolução, acho que logo poderemos ter essa legislação que 

proteja efetivamente o patrimônio genético e o CT dessas populações. 

As dificuldades da MP começam desde os considerados, exemplo: A MP 

não inclui o mar territorial como parte do território nacional e isso é extremamente 

rico, então deveria estar incluído na proteção a plataforma continental e território 

nacional, deixou-se uma lacuna. 

Portanto, o mar territorial que é um espaço nosso reconhecido 

internacionalmente está de fora da proteção da lei. Muitas das dificuldades do 

conselho é porque a MP é falha. 

Têm outros problemas, a regulamentação das patentes que envolveram 

acesso ao patrimônio, o CGEN tem que dar um nada consta para o INPI registrar as 

patentes. O que ficou definido é que se vai partir do pressuposto de que os 

pesquisadores são idôneos, então ele faz a pesquisa e deve se conformar a isso”. 

Categoria 2(I). 

 

Acima se revela um grave lapso da área geográfica abrangida pela 

regulamentação, uma vez que pesquisas de bioprospecção a partir de organismos 

marinhos avançam consideravelmente. 
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Outro ponto comentado acima é o fato de que apenas no início de 2007, 

foi regulamentada a ação do INPI com relação aos pedidos de patente que envolve 

recursos genéticos e saber tradicional associado. Ou seja, apesar da MP apontar, 

desde 2001, para a necessidade do INPI incluir, em seus procedimentos de 

concessão de patentes que envolvem acesso aos recursos genéticos e saber 

tradicional, mecanismos que regulem o atendimento da legislação de acesso, isso 

levou mais de seis anos para ser posto em prática, através da Resolução nº 23 do 

CGEN, bem como a Resolução nº 134/2006, do INPI, que estabelecem essa 

integração e regulamentam o Artigo 31 da Medida Provisória 2.186-16/01, sobre  

acesso e repartição de benefícios.  

Nesse novo contexto, para se obter uma patente envolvendo componente 

do patrimônio genético nacional ou saber tradicional associado, o inventor deverá 

informar o número e a data da autorização do acesso correspondente, obtida junto 

ao CGEN bem como a origem do material genético ou do conhecimento tradicional 

associado.  

Nos dois comentários abaixo da representação do MMA, revela-se que 

uma das suas principais demandas é justamente a ampliação da representação 

“sociedade civil” como um todo. Como se pode observar nas entrevistas, essa 

demanda era generalizada junto às lideranças e representantes das populações 

tradicionais e povos indígenas. 

Sem dúvida tal demanda que buscaria transformar a condição de 

convidados permanentes para membro do CGEN, traria impactos consideráveis na 

discussões e implementações daquele conselho, trazendo um novo balanço de 

poder. 

Por outro lado, ao se observar o despreparo de algumas lideranças, deve-

se questionar aqui a prioridade desta demanda para os movimentos sociais, afinal, 

para garantia de seus direitos costumeiros, práticas culturais, estilos de vida, enfim, 

do saber tradicional, o melhor caminho seria priorizar a demanda de ampliar a 

participação no CGEN? Posto de outro modo, a quem interessaria ampliar a 

participação da “sociedade civil no CGEN? Seria adequada aos movimentos sociais 

uma integração à gestão burocrática? Quais seriam seus efeitos? Alguns efeitos 

dessa integração já poderiam ser observados? 

No capítulo conclusivo, buscar-se-á continuar a discussão das lideranças 

das populações tradicionais e povos indígenas com maior profundidade.  
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Já nesta análise não se trata de questionar a legitimidade da demanda em 

si, que possui forte apelo no atual quadro de esgarçamento do debate, mas de 

apreciar os objetivos e problemas de cada grupo de interesse que participa no 

CGEN, para se verificar quem pode se beneficiar mais com a implementação dessa 

demanda. 

Como se procurou-se mostrar anteriormente, a participação da sociedade 

civil no CGEN é enviesada com a presença de diversos membros do ISA, enquanto 

que egressos dessa mesma ONG também ocupam cargos no próprio conselho, 

além de posições de destaque no DPG.  

Pode-se afirmar nesse sentido, que o principal beneficiado com a 

extensão da participação da “sociedade civil” no CGEN é o próprio MMA e não as 

populações tradicionais e povos indígenas que, obviamente, têm interesses díspares 

deste grupo, uma vez que o CGEN é um foro muito limitado para a promoção e 

garantia de interesses e direitos que não estejam diretamente atrelados à 

comercialização do saber tradicional e dos recursos genéticos. Pois como se 

mostrou aqui, tem promovido instrumentos direcionados apenas àqueles saberes e 

práticas passíveis de comercialização. 

 

“Fracos eu acho que não têm participação da sociedade não-

governamental e não protege de maneira eficaz o direito das comunidades que 

detêm esses conhecimentos, e não faz distinção adequada das atividades que 

acessam o patrimônio genético, então, a parte de regulamentação de pesquisa tá 

muito próxima das questões de desenvolvimento. 

Ponto forte é que a MP começou a discussão e colocou as pessoas 

pensando nisso, hoje a gente tem uma estrada para olhar para trás e ver se foi boa, 

se teve buraco etc., ela permitiu essa experiência.  

É difícil porque, se ficasse no congresso, talvez, até hoje, a gente não 

tivesse essa lei, porque o primeiro PL no congresso foi em 95, no senado em 98, na 

câmara e a MP saiu em 2000. 

Em 5 anos não tava com cara de sair rápido essa lei. Então, ela permitiu 

que se avançasse e hoje a gente tem uma massa critica nesse assunto razoável 

nesse país. Acho que o Estado reconhecer o direito das comunidades para decidir 

sobre o uso de seus conhecimentos é um ponto forte, também dar à comunidade o 

direito de impedir terceiros de usar o conhecimento tradicional, isso é um grande 
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passo, pois não tinha nada. 

Acho que é que o conhecimento são bens das comunidades e, portanto, 

elas têm que participar de toda a construção de qualquer princípio, critério e diretriz, 

têm que ser feito de maneira conjunta com essas comunidades.  

Os direitos sobre os conhecimentos devem ser impenhoráveis 

imprescritíveis, inalienáveis. (...) 

Precisa mais representação desses povos e comunidades na gestão, 

qualificados e fazer esse trabalho de formiguinha de divulgar o trabalho junto às 

comunidades.  

E pra que faz pesquisa com CT antes de fazer seu projeto e olhar pro seu 

umbigo, olhar para a comunidade e contar para a comunidade, essa qualificação 

também poderia estar sendo feita pelos pesquisadores. Eles podiam fazer essa via 

de duas mãos.  

Mas prática é o contrário, impedir que a gestão seja feita com as 

comunidades e impedir que os critérios sejam feitos por eles, e, no caso dos 

pesquisadores, é considerar o objeto de estudo como objeto inanimado que não tem 

saber, voz, cérebro suficiente para entender a pesquisa”. Categoria 2(j). 

 

O discurso do representante do MMA acima revela a sua preocupação 

com o que seria um processo mais legítimo de discussão da regulamentação de 

acesso aos recursos genéticos e saber tradicional. Curiosamente, foca-se 

sobremaneira a necessidade de uma maior participação da sociedade civil 

organizada nesse processo, entendendo-se que isso conferiria, automaticamente, 

uma maior legitimidade ao processo. 

Por outro lado, como essa análise tem mostrado, o debate travado no 

CGEN exige um nível de familiaridade com diversos textos legais, em nível nacional 

e internacional, além de documentos acadêmicos, pois, em suas reuniões, é 

recorrente o seu uso para debate das decisões tomadas pelos conselheiros. 

Cabe ressaltar que, de fato, não foram observadas, intervenções das 

lideranças nos temas tratados nas reuniões do CGEN, pelo menos nas reuniões 

presenciadas por esse pesquisador. Cabe lembrar que algumas lideranças 

indígenas, inclusive, expressam-se em português com dificuldade.  

Esse fato remete não só a questões de efetividade da representação das 

lideranças nas decisões tomadas pelo conselho, mas, principalmente, dos efeitos e 
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resultados futuros para os movimentos sociais que elas representam. 

Além da efetividade, a questão levantada aqui remete ao fato de que os 

objetivos dessas lideranças que, em linhas gerais, podem ser entendidos como a 

luta pelo fortalecimento dos direitos de autodeterminação, demarcação de territórios 

e proteção do seu estilo de vida passa longe de serem atendidas pelos instrumentos 

propostos e debatidos no CGEN, que tratam de promover a comercialização desse 

saber. 

Frente a esses objetivos, pode-se entender que essas lideranças 

estariam, na verdade, dispersando o seu foco de ação, uma vez que o CGEN não é 

capaz de apoiá-los efetivamente na consecução dos objetivos mais amplos dos seus 

movimentos sociais. Inclusive, pode-se questionar que isso estaria até 

enfraquecendo os movimentos sociais ao deslocar o eixo de demandas desses 

movimentos para uma posição mais próxima das demandas defendidas pelo grupo 

do meio ambiente . 

É claro que a implementação de mecanismos de repartição equânime de 

benefícios e principalmente, da anuência prévia informada devem ser considerados 

ganhos importantes para essas comunidades, dado o contexto legal anterior, em que 

o acesso a esse saber era realizado irrestritamente. Nesse sentido, existem sim, 

benefícios para essas populações oriundos da implementação desses instrumentos 

legais.  

No entanto, remarca-se aqui que o caráter limitado e eminentemente 

mercantilista da proteção conferida, não inclui a proteção aos estilos de vida 

tradicionais e não vincula os benefícios oriundos do uso da sociobiodiversidade à 

sua preservação. 

Nesse sentido, a inclusão dessas lideranças, alegadamente para conferir 

maior legitimidade aos processos debatidos no CGEN, serviria principalmente para a 

manutenção e legitimação da atuação do grupo do meio ambiente  e não aos 

objetivos originais desses movimentos sociais. 

A par desse efeito negativo junto às lideranças das populações 

tradicionais, acredita-se que o grupo do meio ambiente  poderia se beneficiar 

duplamente dessa relação: Primeiramente, ao atuar na capacitação dessas 

lideranças para a participação no debate, fazendo-se uso das ONGs parceiras; em 

segundo lugar, ao empregar esses grupos em sua base de apoio político. 

Portanto, acredita-se que a posição do grupo do meio ambiente em 
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reclamar uma maior participação das lideranças das populações tradicionais e povos 

indígenas não seja nedessariamente fruto de uma atitude desinteressada, de se 

conferir poder aos mais fracos, mas sim como reforço de sua base política para 

implementação da legislação de acesso aos recursos genéticos e saber tradicional. 

Esse fato estaria neutralizando as demandas originais desses movimentos sociais, e 

trazendo à baila a discussão de instrumentos de gestão de cunho essencialmente 

mercantilista. 

Por outro lado, cabe relevar que tampouco o movimento indígena é 

ingênuo ou mal informado ao emprestar sua legitimidade social aos objetivos do 

grupo do meio ambiente, pois entende-se que as práticas de consentimento prévio 

informado, implementado pelo CGEN, seja um ganho considerável no alargamento 

dos direitos indígenas, mas também traz um certo amortecimento temporário na luta 

pelos seus direitos de autodeterminação.  

Na fala abaixo de outro representante do MMA, também se ressalta a 

demanda de uma maior participação social no CGEN. 

  

“Pontos fracos: 

1-Sistema de gestão sem participação social; 

2-Estabelecer um mecanismo de regulação muito pesado do ponto de 

vista burocrático; 

3-Não ter previsto que a repartição de benefício seja vinculada à 

conservação da biodiversidade. 

4-Não resolver do ponto de vista dos seus instrumentos a questão da 

repartição de benefícios coletiva com demais comunidades que não 

participam do contrato. 

 

Pontos fortes: 

1-Ser um conjunto de regras específicas para acesso e repartição de 

benefícios, não tinha nada antes, 

2-Ter tratado de patrimônio genético e CTA e incluído os recursos 

bioquímicos dentro do conceito de patrimônio genético. 

3-Implementar alguns direitos para as comunidades tradicionais”. 

Categoria 2(k). 
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Em resumo, os entrevistados elencaram como pontos fortes o avanço e 

aprimoramento do debate da legislação de acesso possibilitado com a criação da 

MP e do CGEN, e a criação de mecanismos de consentimento prévio informado, 

isso possibilitou às comunidades o direito de impedir o acesso e uso de seu saber 

tradicional por terceiros. 

Em termos específicos, lideranças indígenas entrevistadas, membros da 

categoria 1, ressaltam o segredo como uma boa prática para a proteção do saber 

tradicional.    

Já entre os pontos fracos levantados, aponta-se para a confusão e 

incoerência de algumas definições no texto da MP, o que dificulta a sua aplicação 

prática. Essa imprecisão seria a causa principal da prática de gestão caso a caso, 

uma vez que os procedimentos estabelecidos não conseguem operar de modo 

sistemático com toda a variedade de casos de acesso. Nestas chamadas “zonas 

cinzentas” das definições e procedimentos, fazem-se necessária uma análise e 

deliberação mais minuciosa por parte do CGEN. Isso freqüentemente causa atrasos 

na análise dos processos, mas também serve na acumulação de um aprendizado 

que é usado para realimentar o sistema e facilitar seu funcionamento futuro.  

Outros representantes ressaltaram a não inclusão do mar territorial 

brasileiro na área sujeita ao controle do CGEN, uma falha muito significativa tendo-

se em vista a grande biodiversidade dos ecossistemas marinhos brasileiros.  

De modo adicional, também se levantou como ponto falho da MP a não 

vinculação dos procedimentos de repartição de benefícios à preservação da 

biodiversidade, uma vez que este é um dos objetivos da CDB.  

O efeito prático dessa limitação deixa em aberto para as partes 

contratantes, o estabelecimento de uma repartição que garanta ou vincule o uso dos 

recursos genéticos e saber tradicional a sua preservação. 

Entre os representantes do grupo da biotecnologia, destacou-se também, 

como pontos fracos, as definições incoerentes ou confusas da MP bem como os 

procedimentos excessivamente burocráticos do CGEN que estariam, com efeito, 

impedindo a realização de pesquisas com recursos genéticos e saber tradicional no 

Brasil. 

Ainda como ponto fraco do atual modelo de gestão, o grupo da 

biotecnologia  ressaltou a total falta de fiscalização dos acessos irregulares, que são 

feitos fora da normativa. Segundo os entrevistados, isso teria como efeito tanto uma 
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desmoralização do sistema, quanto uma punição daqueles pesquisadores idôneos 

que decidem participar do sistema, além de não coibir efetivamente a biopirataria. 

 

 

5.2.11 A expectativa de mudanças na regulamentação da gestão do saber 

tradicional 

 

 

Nesta seção, buscou-se analisar a percepção dos entrevistados acerca 

das diferentes propostas legais que visam substituir a MP 2.186-16. 

No comentário abaixo, o convidado permanente entrevistado revela uma 

expectativa meramente utilitarista do uso do conhecimento tradicional, é justamente 

essa perspectiva que vem dando espaço para o avanço de percepções entre alguns 

acadêmicos e afiliados da perspectiva globalcêntrica de que as lideranças possuem 

expectativas elevadas e até irrealistas dos retornos advindos da bioprospecção.  

Considera-se que essa perspectiva seria uma das expressões de um 

atual contrafluxo da corrida pelo saber tradicional, a ser debatido no próximo capítulo 

deste estudo.  

Acredita-se que a expressão de tal perspectiva entre as lideranças das 

populações tradicionais e povos indígenas seja fruto da própria lógica mercantilista 

da MP, que, de certo modo, orienta-as a pensar prioritariamente em termos de 

repartição de benefícios e não em na manutenção das suas práticas culturais, 

saberes e seus estilos de vida. 

 

“Espero que a lei dê o retorno daqueles que dão o conhecimento, que 

faça justiça na verdade”.  Categoria 1(a). 

 

Já na abordagem abaixo se revela uma perspectiva mais crítica da 

liderança entrevistada, que não subsume a proteção do saber tradicional 

exclusivamente ao avanço da implementação da MP. 

 

“Eu acho que o PL não vai resolver as questões de fundo, assim como 

CDB não resolve, porque esse debate é uma encruzilhada, quando você tenta jogar 

um sistema jurídico das comunidades locais, que está dentro de outro que é 



 289 

baseado na PI e apropriação individual, o resultado é que não vão se resolver os 

conflitos eminentes e essa questão, muito por causa dos contextos em que surgiu a 

CDB, (...) então eu acho que o PL não vai resolver essas questões porque elas são 

muito mais profundas”. Categoria 1(b). 

 

“Faz algum tempo que a Casa Civil não tem se movimentado sobre o 

tema, há um certo silêncio, não se sabe o que está sendo discutido. 

Espera-se que as falhas mais gritantes sejam corrigidas, que haja alguma 

flexibilização para as autorizações de acesso, na porta de entrada, incentivar as 

pessoas a virem para a legalidade. Não é só estabelecer um direito, mas também 

fazer com que estes sejam observados. Pra isso tem que tornar o sistema de 

proteção atraente para quem entra. Ninguém quer fazer mais burocracia. Além 

disso, deve-se haver uma legislação eficiente que consiga punir e evitar a ilegalidade 

na repartição, espera-se uma maneira mais fluida de repartição. Falta também maior 

mobilização das próprias comunidades, a gente vê no CGEN que há um 

desentendimento generalizado sobre a questão, o que se reflete em posições 

incoerentes das lideranças. Falta discussão maior entre eles para contribuir, para a 

discussão no governo”. Categoria 2(g). 

 

O comentário acima da representante do MIDIC ressalta a falta de 

capacitação dos detentores do saber tradicional para essa discussão, bem como as 

suas expectativas de um PL que não aumente a carga burocrática do acesso.  

Já na fala abaixo se critica a tramitação dos Projetos de Lei na Casa Civil, 

o que revelaria uma faceta anti-democrática do atual procedimento. Ainda, neste 

comentário, colhido junto a um representante da sociedade civil, convidado 

permanente no CGEN, destaca-se a sua expectativa crítica quanto às possibilidades 

da MP em implementar soluções efetivas para uma gestão do saber tradicional que 

integre seus diferentes aspectos e contextos. 

 

“Em primeiro lugar, que resolva algumas das questões recorrentes como 

conceito de CT e comunidades tradicionais. 

Em segundo lugar, que o processo seja mais participativo do que foi até 

agora, é um absurdo isso ficar fechado na Casa Civil. 

Acho que na fase de debate, ele deveria ser aberta à discussão para que 
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quando chegasse ao congresso, ele já tenha legitimidade. Que seja formado um 

fórum de discussão com as comunidades para discutir pontos específicos e isso vai 

dar uma diferença na legitimidade e para que os interessados tenha legitimidade em 

participar nesse debate no congresso e saber o que está em jogo”. Categoria 1(b). 

 

“Pra ser sincero, eu nem me lembro das mudanças na legislação no 

CGEN, a impressão que eu tive do anteprojeto, é que se, pelo menos não foi 

perfeito, foi um processo democrático, minha expectativa é que aquilo lá fosse a 

base do PL, agora as coisas que a gente ouviu, que determinados ministérios 

levaram propostas, que substituíam a proposta do CGEN, isso eu acho incorreto, 

porque passa por cima de um processo de discussão mais democrático, claro que 

não é obrigatório que tudo passe pelo CGEN, vire lei, mas que pelo menos seja 

levado em consideração e que não seja desprezado.  

Isso é um absurdo, pois todo mundo teve vez e voz no processo”.  

Categoria 1(d). 

 

O comentário acima da representante do MPF também critica a 

tramitação fechada na Casa Civil, bem como a iniciativa dos ministérios do grupo da 

biotecnologia em enviar outros PL diretamente à Casa Civil, visando substituir o PL 

que foi debatido na câmara temática do CGEN. 

 

“A briga existe, nós temos as duas correntes, a do retrocesso e a do 

avanço e essa discussão tem um enfoque político muito grande, vai depender de 

como os ministérios e políticos vão atuar... 

Se depender do MMA, vai ser um retrocesso.(...) Na verdade, o que 

ocorreu, a proposta foi exaustivamente discutida no CGEN, foram apresentados 

vários pontos que não foram consensuais e a ministra tirou e colocou o que é 

interesse do MMA e tirou os destaques que foram feitos pelos outros ministérios e 

mandou para a Casa Civil, dizendo que tinha sido um consenso de todos os 

ministérios. 

É tanto que o negócio até hoje não saiu, e depois de todos descobriram, 

ninguém imaginava que usaram o nome do CGEN de forma indevida, porque aquilo 

não foi o resultado da discussão no CGEN”.  Categoria 2(f). 
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O dado acima questiona o encaminhamento do PL, debatido pelo CGEN 

e apresentado pelo MMA na Casa Civil, para justificar a apresentação de um projeto 

alternativo do MCT, que foi criado de maneira fechada, sem debates, assim como o 

projeto do MAPA.  

Esse dado ignora o fato de que é uma prerrogativa regimental da ministra 

do Meio Ambiente deliberar sobre os pontos divergentes do projeto de lei que foi 

encaminhado à Casa Civil pelo CGEN.  

Já as duas falas abaixo trazem percepções e expectativas conflitantes 

acerca da implementação da lei que irá regulamentar a questão definitivamente.  

 

“Espero que rapidamente saia da Casa Civil e vá para o congresso, e o 

congresso discuta e garanta uma representação retomando o processo democrático 

adequado. 

O congresso, eu não sei o que vai sair de lá, a gente tem uma experiência 

e vários setores qualificados para a discussão, agora envolve interesses econômicos 

muito fortes e não tem como prever o que vai acontecer”. Categoria 2(j). 

 

Na fala abaixo se remete ao quadro de incerteza que pauta as 

expectativas acerca da criação da lei que irá regular o acesso aos recursos 

genéticos e saber tradicional de modo definitivo. 

 

“Tá obscuro pra caramba, porque a gente tinha um projeto que saiu do 

CGEN que contemplava o interesse de todos, depois o MCT entrou com uma 

proposta e o MAPA entrou com outra e o MMA entrou com outra... Então são 4 

propostas!  Sinceramente, eu não acredito que não saia cedo essa lei, até porque, 

o momento de pressão desse tema já passou, que foi o embalo da questão do 

cupuaçu, o kambô. Então, o tempo limite de pressão para a coisa sair, ele já perdeu 

essa força”. Categoria 3(e). 

“Espero que hajam mais consultas públicas e qualificação para discussão 

dos conceitos com a sociedade de maneira quase censitária, quase um plebiscito, 

apesar disso ser muito complicado. Não pode ser apenas uma construção jurídica  

como esse processo de discussão autoritário fechado na Casa Civil.    

O MMA esta tentando aprovar lá, na Casa Civil, mas se existe um fórum 

para a discussão do tema, que é o CGEN, ele deveria ser usado, e não esse fórum 
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privilegiado.(...) Então, eu acho que a discussão tem que ir para a sociedade. E hoje 

a mídia está batendo isso, de maneira superficial, a questão é dar voz para eles para 

ter legitimidade nesse processo. 

Estamos legislando na era da revolução biotecnológica com os marcos da 

revolução francesa, isso fica claro com a falta de legitimidade desses instrumentos. 

(...)A gente acaba oscilando da hiper regulação para uma total desregulamentação. 

Nisso eu concordo com a EMBRAPA, mas o objetivo dela é desburocratizar para ter 

acesso facilitado e ter mais lucro. A tão desejada autonomia para o índio decidir 

tanto pode vir para o bem como para o mal, no sentido de comoditização.”. 

Categoria 2(n). 

 

A fala acima, obtida junto à representação do IPHAN revela pontos 

importantes ao discutir o fato de que implementação de leis que requerem uma 

discussão mais técnica, seriam beneficiadas por experiências de institucionais 

inovadoras como o CGEN. 

No entanto, apesar desse avanço em nível governamental, a situação 

revelada traria à tona toda a precariedade da representação das lideranças dos 

movimentos sociais para participar do debate político.  

 De maneira adicional, a fala ainda critica o engessamento de algumas 

lideranças o que seria um efeito de seu isolamento das suas bases. Para a 

construção de um processo mais legítimo, sustenta a importância de práticas de 

envolvimento da sociedade nesse debate, incluindo-se práticas democráticas 

radicais. 

Outro aspecto relevante é a sua abordagem crítica dos efeitos de 

distinção entre conhecimento tradicional e conhecimento tradicional associado 

(usado pela MP), o que traria efeitos deletérios no estabelecimento de uma 

sociedade mais pluralista, que permita e promova a sociodiversidade brasileira. 

É interessante notar que as implicações desses questionamentos e 

demandas remetem-nos a concepções mais abrangentes de saber tradicional do 

que aquelas trazidas pela maioria dos representantes das populações tradicionais 

entrevistados, enfatizando os aspectos da autonomia cultural dessas populações e 

da necessidade de criação de instrumentos mais democráticos para resolver as 

questões de fundo do tema, que remetem, em última instância, à defesa dos direitos 

coletivos dessas populações, seu projeto de vida e visão de mundo.  
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A fala acima também releva o fato de que, desde a criação da MP em 

2001 até hoje, o CGEN tem, com efeito, atuado no sentido de legislar através de 

suas resoluções, orientações técnicas e deliberações. Segundo a entrevistada, isso 

denota que o CGEN estaria indo além da mera regulamentação da MP, e ferindo o 

princípio constitucional que confere esse poder ao congresso nacional. 

Finalmente remarca-se a demanda de se realizar consultas em nível 

censitário para a o amplo debate de criação da legislação de acesso. Acredita-se 

que esta proposta seja pouco plausível, dada a dificuldade de comunicação com 

algumas populações e o grau de tecnicismo requerido pela discussão. 

Em resumo, pode-se afirmar que não foi observada uma convergência 

nas expectativas apontadas pelos entrevistados no encaminhamento da legislação.  

Enquanto que os representantes do grupo do meio ambiente sugerem a 

implementação do projeto de lei discutido no CGEN, o grupo da biotecnologia aposta 

na criação de um novo marco legal, que prescinde do CGEN, e que busque facilitar 

o acesso ao conhecimento tradicional. 

Outros representantes levantaram a possibilidade de se consultar as 

populações através da realização de plebiscitos, uma alternativa aparentemente 

mais democrática, mas, ao levar-se em conta a complexidade da questão, entende-

se que esta traz grandes dificuldades para sua implementação. 

 

 

5.2.12 As perspectivas futuras para a gestão do conhecimento tradicional 

 

 

Neste tópico, buscou-se levantar junto aos entrevistados a sua percepção 

sobre como irá ocorrer a gestão do saber tradicional no futuro, buscou-se dar espaço 

a imaginação dos entrevistados, para que estes expressassem também as suas 

perspectivas mais utópicas, daquilo que seria ideal para a gestão do saber 

tradicional.  

“Nosso futuro é a questão do patrimônio genético, não é questão de 

reservas minerais. 

Se a gente não garantir a propriedade desse conhecimento nós estamos 

perdidos, para mim o futuro dos povos indígenas é a questão do patrimônio 

genético. Isso seria o futuro, guardar, proteger e garantir que ele vai ter retorno”. 
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Categoria 1(a).  

 

Acima temos um exemplo de como uma visão mercantilista da gestão do 

saber tradicional e a falácia da sua prática de “vender para salvar” a biodiversidade e 

os saberes tradicionais, acabaram por integrar e condicionar o discurso de uma 

parte significativa das lideranças indígenas entrevistadas.  

Essa visão restrita da gestão de saber tradicional, parcialmente alinhada 

com a perspectiva globalcêntrica, contrapõe a expectativa inicial desse autor de que 

estes entrevistados tivessem um discurso exclusivamente atrelado à manutenção 

das práticas culturais e proteção desses saberes.   

De maneira adicional, pode-se observar que a difusão de tal abordagem 

tem tido maior repercussão entre aqueles mais jovens, que já tiveram mais 

experiência no convívio com a sociedade envolvente e também algum nível de 

educação formal. 

 

“Seria eficiência dos registros que garantissem a titularidade, a repartição 

de benefícios. CT precisa de investimentos e eles só virão com a sua exploração 

econômica, de forma ampla, pela sociedade, ele precisa de capacitação dos seus 

agentes para ser mantido e estabelecer as parcerias necessárias para sua 

exploração. 

Paraíso na terra é que os conhecimentos sejam usados para promover o 

bem-estar social ”.  Categoria 2(c). 

 

Acima se tem a fala do representante do MAPA que, não 

surpreendentemente, condiciona a proteção à exploração econômica da 

biodiversidade e saberes tradicionais e resume a principal argumento da perspectiva 

globalcêntrica. 

 

“De que houvesse uma ferramenta, e que a gente conhecesse tudo e 

fizesse uma mapeamento de quais comunidades detêm conhecimentos tradicionais 

e a partir disso fazer o registro desses conhecimentos e os pesquisadores que 

utilizassem esse conhecimento.(...) Ideal é isso conhecer tudo, monitorar tudo para 

impedir a biopirataria”. Categoria 2(i). 
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Nas duas falas acima, apresenta-se o discurso globalcêntrico que parte 

de uma perspectiva mercantilizadora do saber tradicional, na qual ele consistira de 

itens que poderiam ser gravados e abstraídos para seu uso posterior, na geração de 

produtos de valor comercial. 

Essa corrente, representada principalmente pela primeira fala, busca 

atuar oferecendo prescrições para conservação dos recursos biológicos e saberes 

associados em nível internacional, nacional e local sugerindo mecanismos para sua 

conservação, planejamento nacional da biodiversidade e o estabelecimento de 

mecanismos apropriados para a compensação e utilização econômica dos recursos 

da biodiversidade, mediante instrumentos de propriedade intelectual. Segundo 

Escobar (1998), esta perspectiva assenta-se em visões dominantes da ciência, do 

capital e da gestão.  

A própria CDB ocuparia um lugar fundamental na divulgação dessa 

perspectiva e, embora ela reconheça um papel aos saberes tradicionais, este se  

basearia, antes de tudo, na prática da bioprospecção. 

Já o último comentário da representação do MD no CGEN, além de trazer 

aspectos da definição de saber tradicional apresentada acima, também inclui 

elementos de um discurso sobre o saber tradicional que acentua aspectos da 

soberania nacional, como se pode observar, através da idéia de que se constituiria 

de itens discretos, que podem prover informações e contribuições para sistemas de 

manejo ambiental convencional.   

 

“Para mim, a maior segurança é quanto mais pessoas entenderem o que 

é CT, e o objeto do CT. Ele não é temporário, pois a sociedade tem isso há milhares 

de anos.  

Então o dia que a humanidade se conscientizar que não é só as 

comunidades que têm que defender esse conhecimento, mas a própria sociedade, 

aí eu acho que a gente vai se sentir melhor e mais protegido”. Categoria 1(c). 

 

Já a liderança acima, representante do CNS no CGEN como convidado 

permanente, traz importância da divulgação e debate junto à sociedade do tema, de 

modo a promover-se um enfoque que permita uma proteção mais abrangente do 

saber tradicional. Tal abordagem remete a uma concepção sistêmica de saber 

tradicional que inclui a defesa de um modo de vida das populações que dependem 
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desse saber, associado à perspectiva da biodemocracia.  

Essa fala enleva que nem todas as lideranças de populações tradicionais 

no CGEN atrelam sua visão de futuro para o saber tradicional à consecução dos 

instrumentos implementados pelo CGEN. 

Tal idéia também é compartilhada pela representação do MJ, apresentada 

abaixo, ainda que esta faça alguma ressalva com relação à atuação das lideranças 

indígenas e das populações tradicionais ao tratar um tema tão complexo. 

 

“Que todo cidadão brasileiro ou estrangeiro tenham respeito pelo CT, e 

que as populações tenham repartição, e que saibam aquilo que elas estejam 

fazendo, e que haja respeito, que são coisas ancestrais e que fazem parte da 

história do nosso país. Até as que detêm os CT nem sabe dar valor nisso”. Categoria 

2(h) . 

 

“O futuro está bastante longe de chegar aqui, porque o nosso 

direcionamento político tem tido um direcionamento tão emocional e radical que, em 

um encontro em Salamanca, os outros índios queriam bater nos índios brasileiros. 

Isso porque nas propostas, todos os índios estavam em consenso, menos os nossos 

que estavam lá: é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu... 

Para você ter uma idéia de como a visão que está tendo lá de fora é 

diferente da que nós estamos trabalhando internamente. 

Isso requer um trabalho muito grande de aprofundamento da discussão, 

feito de uma forma mais amadurecida, bem trabalhada, com base na realidade para 

que você possa chegar a um consenso”.  Categoria 2(f). 

 

Na fala acima, do representante do MCT, que acusa às populações 

tradicionais de fazer uso do conhecimento tradicional como uma ferramenta política 

a fim de obter vantagens monetárias, apresenta-se uma disposição para o debate 

que não foi verificada na prática. Pode-se afirmar isso porque a alternativa escolhida 

pelo Ministério foi propor um PL alternativo àquele discutido longa e abertamente na 

câmara temática do CGEN. 

Já nos dois comentários abaixo, colhidos junto aos entrevistados do MMA, 

ressalta-se, invariavelmente, a questão da representação da sociedade civil 

organizada no CGEN, o que vem a confirmar a importância dessa estreita aliança 
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entre as lideranças das populações tradicionais e povos indígenas junto ao próprio 

MMA, ainda que isto seja feito em prol dos interesses políticos do MMA e não se 

partindo da defesa dos interesses prioritários e mais gerais dos movimentos sociais 

que estas lideranças participam. 

 

“Espero que as comunidades, povos estejam representados no órgão 

gestor para cuidar desse tema. E que sejam reconhecidos como importante e 

atrelado à conservação da biodiversidade. Pouca gente se dá conta de que se não 

existir biodiversidade não haverá CT”. Categoria 2(j). 

 

“Acho que precisamos, além da regulação do acesso, ao conhecimento 

que é uma forma de se proteger o CT, mas é uma forma indireta de proteção, pois 

protege o direito ao conhecimento com alguns instrumentos. E esses não são os 

únicos instrumentos possíveis, então, eu acho que a gente poderia avançar um 

pouco e procurar outros instrumentos como sistema de proteção propriamente dito. 

A discussão de um regime sui generis, na minha visão, isso é atendido 

apenas em parte pela legislação de acesso. Precisa-se de instrumentos próprios 

para proteção do CT, isso é uma área que carece de elaborações teóricas mais 

aprofundadas, a visão do regime sui generis está atrelada a uma oposição ao 

sistema de PI tradicional, e busca atender essa lacuna de como se proteger a 

titularidade desses conhecimentos. A partir de seu caráter coletivo, a partir do fato de 

que são direitos que não prescrevem que são permanentes, uma proteção que 

guarde sintonia não com o mundo do mercado, mas com o modo de vida tradicional. 

(...) 

O fato de ter a idéia de repartição é que eu acho transformador, bom, se 

vai ser algo que vai dar uma maquiada, que é uma biopirataria branca, que nunca 

vai ser efetivamente o que precisava, bom, isso aí é uma discussão mais ideológica, 

mais profunda que fica difícil nesse estágio você dar uma avaliação mais profunda”. 

Categoria 2(k). 

 

No dado acima, fica clara a percepção do MMA da limitação do escopo de 

proteção do saber tradicional instituído pela MP e o CGEN, no entanto, isso não tem 

servido, no âmbito do CGEN, para a discussão e criação de outros instrumentos de 

gestão e proteção de saber tradicional que não tenha uso comercial. 
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Tal percepção remete-nos para o fato do condicionamento do DPG-CGEN 

às formas de proteção criadas pela MP, mas não impede a visão de que ele pode se   

transformar em uma alavanca na discussão de instrumentos de proteção alternativos 

e inovadores. 

 

“Eu acho que deveria ter esse projeto aldeias vigilantes, seria um primeiro 

passo de empoderar as comunidades com informações para se protegerem, se você 

atribui cidadania para esse pessoal conhecer os seus direitos, nenhum outro sistema 

seria melhor para proteger os conhecimentos do que a comunidade, desde que ela 

tivesse esse conhecimento jurídico e crítico para gerir seu próprio conhecimento. 

Nada melhor do que a própria comunidade para fazer isso, e a gente 

defende essa idéia de que aqueles precisam se empoderar e conhecer seus direitos 

e que todas tivessem uma política pública que levasse isso constantemente para as 

comunidades”. Categoria 3(e). 

 

O dado acima se refere ao projeto aldeias vigilantes, empreendido pela 

ONG acreana AMAZONLINK. Ele reflete a importância de iniciativas que envolvem 

diretamente as populações tradicionais no fomento de ações inibidores da 

biopirataria, no entanto, seu caráter transitório teve duração de 2 anos, trouxe  

problemas para a real consecução de seus objetivos. Por se tratar de um projeto que 

nasceu após a controvérsia do caso de biopirataria do cupuaçu, este projeto, bem 

como a atuação desta ONG, serão debatidos com mais detalhes no próximo 

capítulo. 

 A promoção do debate para a geração de novos instrumentos e 

instituições para a proteção do saber tradicional também é acentuada pelo 

comentário abaixo.   

 

“É menos a preservação e mais a salvaguarda, e como vai se viabilizar 

que vivam bem com consciência, com gestão compartilhada, não só riqueza...  

Descentralização das políticas de patrimônio, isso implica em conceder 

poder a alguém... Uma política de patrimônio é a que eles tenham autonomia para 

autogestão e prescindir do Estado sem serem tomados por outra entidade 

qualquer... ONG, empresas, etc. 

Precisamos deixar de ser vanguarda apenas na legislação, tem que 
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avançar na implementação da lei e incluir os detentores no debate para além das 

lideranças cristalizadas devem ser democráticas, o que é muito precário, pois quem 

fala é quem conseguiu o poder e normalmente estes não voltam para a base.(...) 

Eu temo 2 coisas, um emperramento da coisa com discussão excessiva 

de conceitos e por outro lado a burocratização que levaria para uma liberação total”. 

Categoria 2(n). 

 

A fala acima mostra o tênue equilíbrio político que sustenta a atual 

legislação de acesso aos recursos genéticos e saber tradicional implementada pelo 

CGEN, pode-se entender que a criação do instrumentos de gestão tenha gerado 

uma reação de descontentamento junto a importantes grupos de interesse 

(principalmente aqueles representados pelo grupo da biotecnologia) que, a partir do 

baixo índice de adesão ao sistema, buscam fundamentar a precarização do regime 

de acesso através de um PL alternativo àquele discutido no CGEN. 

Também se ressalta a importância de se descentralizar a gestão do saber 

tradicional, em órgãos regionais ou até estaduais, desvinculando a prática da gestão 

desse saber da competência dos ministérios e autarquias federais.  

Nesse contexto, destaca-se também o desafio dos movimentos sociais 

gerarem lideranças legítimas com maior capacidade de mobilização e articulação, no 

sentido de se trabalhar na construção de um regime de acesso que vá além da 

mercantilização e também inclua a proteção de seus estilos de vida e direitos de 

autodeterminação. 

A visão de que a principal maneira de se preservar o saber tradicional é 

protegendo o estilo de vida dessas populações, compartilhada por alguns 

antropólogos entrevistados (representantes da categoria 3), como mostra a fala 

abaixo: 

 

“A única forma de proteger esse conhecimento dentro de uma visão mais 

ampla é que eles tenham condições de manter seu modo de vida, melhorado, 

porque esse negócio de que eles têm que viver na idade da pedra é besteira, irrita 

muito.  

Mas eles tá usando gás... Deixa de ser besta! As culturas sempre se 

comunicaram, eles nunca vão deixar de ser o que são... Então, é uma preocupação 

dos biólogos e dos cientistas naturais e é compreensível isso. (...) 
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Na cultura, as coisas não são assim, a gente também não sabe muito, 

mas sabe que assim não é!(...) Você não tem nenhum antropólogo, eu não conheço 

nenhum que esteja mexendo com isso.  

Eu acho que depende do fortalecimento dessas populações tradicionais, 

por exemplo: O governo acabou de lançar um decreto de política sobre populações 

tradicionais amplas e não só indígena, eu acho que avançou, (...) e que não trata só  

proteção de conhecimento, trata de modo de vida, de cultura, papapá e não só de 

povos indígenas, de seringüeiros, caiçaras, eu acho que é um avanço. 

Agora, depende do quanto o governo tem culhões para bancar aquilo, vai 

ser um Deus nos acuda eles começarem a reivindicar as terras que perderam... Haja 

MST por aí, e é um pouco isso que esses movimentos estão achando... Nós fomos 

expropriados e estamos querendo as terras de volta. Só que as terras estão na mão 

de plantadores de cacau do sul da Bahia, de empresários turísticos do litoral norte 

de São Paulo, como vai fazer isso? 

Eu acho que tá havendo um avanço, mas a defesa do CT ligado à 

natureza a ao sobrenatural, vai depender muito das possibilidades de que os pajés 

continuem exercendo sua função e superar as crises que, na verdade, são criadas 

pela própria sociedade moderna”.  Categoria 3(k). 

 

O CGEN é uma instituição inovadora em nível governamental, e seus 

membros conselheiros são bem qualificados, apesar da rotatividade relativamente 

alta observada em algumas representações.  

Na sua fase de institucionalização inicial, o CGEN e a DPG conseguiram 

uma razoável mobilização política atuando com sucesso na regulamentação do que 

a MP previa. 

Debateram-se e estabeleceram-se as práticas administrativas e 

procedimentos burocráticos que permitiram iniciar suas atividades. Realizaram-se 

várias reuniões, além de esforços voltados para o treinamento e capacitação de 

fiscais do IBAMA, credenciamento de coleções de germoplasma, além da análise, 

autorização e credenciamento de pedidos de acesso aos recursos genéticos e saber 

tradicional associado. 

Alguns funcionários do DPG também têm uma atuação importante na 

assessoria técnica às missões brasileiras em fora internacionais no âmbito da OMPI, 

CDB e OMC.   
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Além da discussão e geração de um Projeto de Lei que busca substituir a 

MP, o DPG confeccionou uma cartilha explicativa das regras para o acesso legal ao 

patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, e vem realizando 

algumas consultas públicas no sentido de se fundamentar a posição dos 

representantes de populações tradicionais junto ao CGEN, acerca da temática da 

repartição de benefícios.  

De maneira adicional, a atuação do CGEN também procurou observar e 

dirimir alguns conflitos de atribuições institucionais ocasionados pela MP, e também 

buscou dar os primeiros passos no sentido de se montar uma rede interinstitucional 

para coibição da biopirataria, envolvendo-se ABIN, PF, IBAMA, MPF, INPI e algumas 

ONGs.  

No entanto, dado à sua composição majoritariamente interministerial, 

fundada em Brasília, e à falta de um maior envolvimento e participação da sociedade 

e do setor acadêmico nesse debate sobre a regulamentação preconizada pelo 

CGEN, pode-se observar que o número de autorizações concedidas até hoje é muito 

baixo, o que revela tanto um desconhecimento dos pesquisadores quanto uma baixa 

adesão ao sistema. Estaria faltando ao CGEN uma maior transparência e clareza em 

seus procedimentos? Ou há um esvaziamento do CGEN? E a quem interessaria 

isso? 

Em termos de acessos autorizados que se converteram em produtos 

comercializados, tem-se apenas o caso da empresa de cosméticos Natura que 

desenvolveu alguns produtos a partir da resina da árvore conhecida popularmente 

por breu branco (Protium pallidum) na sua linha de produtos da marca “EKOS”. 

Também é notável o fato de que em 5 anos de atuação do CGEN ainda 

não se tenha autorizações de acesso e bioprospecção envolvendo patrimônio 

genético e saber tradicional. 

Além do custo de aprendizado que condicionou alguma demora à 

implementação do sistema, acredita-se que hoje o fato mais plausível para a 

explicação da baixa adesão, seja as pressões para precarização do acesso 

empreendidas pelo grupo da biotecnologia. 

Isso pode ser comprovado através da existência de projetos de lei 

alternativos que trazem novas propostas de gestão que não incluem a existência do 

CGEN. 

Ao lado dessas novas propostas que tiveram por efeito esvaziar o debate 
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do PL no CGEN, muitas vezes, a própria atuação desse grupo nas reuniões buscava 

criar dificuldades para o funcionamento do conselho, com falas que remetiam a 

preciosismos legalistas e outras formalidades despropositadas. 

Pode-se afirmar ainda que ao lado de outros conselhos com caráter 

eminentemente interministerial, tal como o CTNBIO (Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança), o CGEN é parte de um esforço do Estado de se legislar temas 

complexos, que emergiram com o advento da economia informacional e que 

desafiam e redefinem a atuação da sociedade civil organizada nesse processo, uma 

vez que nesse contexto todas as formas de se conhecer tornam-se passíveis de uso 

em processos de inovação tecnológica.  

Busca-se mobilizar em seu quadro, desde velhas representações de 

interesses oligárquicos até novas lideranças de movimentos sociais cujos interesses, 

neste primeiro momento, sofrem forte polarização. 

 Nesse contexto, o objetivo maior do CGEN seria a construção de 

procedimentos eficazes, a partir da capacidade de especialistas e da 

operacionalidade da técnica. Nessa nova iniciativa tecnocrática, a estrutura 

econômica não seria a única que determinaria as ações políticas, mas também a 

interpretação hegemônica dessas ações e das leis que delineiam a gestão do saber 

tradicional. 

Essa análise buscou explicitar os conflitos no CGEN, apreender o 

processo de embate entre significados e falas que buscam estabelecer-se no plano 

dos direitos, a partir de negociações, convergência de interesses e eventuais 

apaziguamentos. 

A idéia de que os contratos seriam o meio de gestão mais eficiente se  

baseou em um contexto mais amplo de mudanças das relações entre o bem público 

e o interesse privado, na qual procedimentos de deliberação participativa 

eminentemente democráticos seriam substituídos por decisões e procedimentos 

“eficazes” de gestão do saber tradicional.  

Ainda que se garanta o atendimento dos requisitos de anuência prévia 

junto à comunidade, com várias visitas, vídeos, reuniões, laudos etc. Pergunta-se: 

quem e quando poderia afirmar, com certeza, que determinada população entendeu 

o significado do projeto de pesquisa ou bioprospecção que lhe é proposto e cuja 

anuência é solicitada?  

Afinal, se os responsáveis pela negociação e estabelecimento de 
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contratos, repartição de benefícios são as partes interessadas, quem garante a 

eqüidade do processo e do contrato, uma vez que ele envolve partes com poder 

econômico e político desiguais? Como se pretende reverter esses benefícios na 

preservação da sociobiodiversidade? 

Seria o caso de se aguardar iniciativas filantrópicas, de marketing verde, 

responsabilidade social ou parcerias comerciais de empresas privadas para garantir 

o atendimento desse requisito da CDB?  

Caberia à chamada sociedade civil organizada incorporar midiaticamente 

os consensos emergentes e representá-los? Poderia tal representação ser realizada 

de modo desinteressado, assente em uma moralidade superior, genuinamente 

enraizada nas demandas das populações tradicionais e povos indígenas? Caberia a 

estas organizações, de fato, substituir o próprio movimento indígena?   

Acredita-se que este ativismo social protagonizado pelas organizações do  

terceiro setor, também acabou inserindo-as em uma lógica de gestão eficaz dos 

recursos sociais, em que possuir um “projeto” sólido, múltiplas competências e 

mobilidade seriam condições-chave para participar na rede da gestão da 

biodiversidade e atender seus atuais requisitos de autolegitimação. 

De fato percebe-se que esta atuação pode até mesmo ter uma influência 

despolitizada junto aos movimentos indígenas ao generalizar interesses particulares 

dessas ONGs junto aos movimentos sociais e restringir os interesses desses últimos 

às problemáticas específicas tratadas por essas ONGs, que não possuem, via de 

regra, uma nova visão de sociedade ou do bem público, ainda que no plano utópico. 

Para Dupas (2003, p.13)   
 

o conceito de sociedade civil acabou sendo tragado pelo mercado e não 
pelo Estado (...) não mais produziu uma identidade coletiva, o sentido dessa 
identidade não foi mais percebido, nem via cultura nem por meio de uma 
ideologia de legitimação associada ao poder e a uma comunidade política.  

 

Não existiria neste âmbito do terceiro setor, uma visão ou entidade 

coletiva, integral ou não-segmentada. Sua atuação estaria integrada ao mercado e a 

sua lógica, por isso a submissão da agenda dos representantes das populações 

tradicionais e povos indígenas aos interesses do grupo do meio ambiente, discutida 

neste capítulo, é vista como potencialmente enfraquecedora desses movimentos 

sociais. 

Para rematar esta seção, cabe afirmar que o foco dessa análise do 
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escopo legal que busca proteger o conhecimento tradicional, foi a lógica geral que 

direciona a gestão do conhecimento tradicional, a apreciação dos pressupostos dos 

conceitos que embasam os instrumentos de gestão trabalhados pelo CGEN, bem 

como seus objetivos e problemas. Portanto, não foi do escopo desse trabalho uma 

análise exaustiva de todos os capítulos que compõem a MP 2.186.  

Uma análise mais pormenorizada dos decretos, resoluções deliberações 

e orientações técnicas promulgados recentemente podem ser encontrada em Diniz 

(2006).  

Diniz (2006) analisa como uso desses instrumentos tem levado a 

mudanças na composição e estruturação do Conselho além da implementação de 

novas diretrizes para a regulamentação das atividades de bioprospecção, pesquisa 

científica e desenvolvimento tecnológico. 

Essa perspectiva pode ser complementada pelo estudo de outros autores 

que enfocam o tema a partir do viés jurídico tais como (WANDSCHEER, 2004; 

BELLIVIER, 2004; SANTILLI, 2005), além de outros autores que estabelecem 

comparações desses sistemas jurídicos em nível internacional. (BASS e RUIZ-

MULLER, 2000). 

A partir da contextualização de sua implementação da Medida, da análise 

das premissas subjacentes aos seus conceitos principais - baseados na CDB - 

realizada em capítulos anteriores, e da análise e discussão do pontos que põe em 

cheque o seu funcionamento, a partir dos dados primários apresentados acima, 

pode-se afirmar que esta Medida, em seu enfoque contratualista, fere o direito à 

autodeterminação das populações tradicionais e povos indígenas e nega as regras 

costumeiras que governam a dinâmica do saber tradicional nessas populações.   

A tipologia empregada para a análise dos dados e a tentativa de 

enquadramento dos entrevistados ajudou a revelar tendência, contra-sensos e até 

algumas similitudes surpreendentes. Em geral, pode-se enquadrar de modo mais 

inequívoco os representantes do discurso globalcêntrico e da autonomia cultural, 

que são os que trazem um discurso mais polarizado, de fácil distinção dos demais. 

Já o discurso dos representantes das duas outras categorias, soberania e 

biodemocracia, não permitiam uma distinção fácil. Na maioria das vezes, a definição 

de saber tradicional associava-se à corrente globalcêntrica ou à da autonomia 

cultural, cabendo a sua identificação a partir de aspectos pontuais em seu discurso. 

Acredita-se que esta dificuldade deveu-se ao fato de que a tipologia 
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usada tende a analisar os grupos envolvidos na rede, a biodiversidade, a partir de 

um contexto internacional que tem por foco a polarização Norte – Sul, que separa os 

países desenvolvidos daqueles subdesenvolvidos, mas ricos em biodiversidade. 

Essa condição da tipologia foi enlevada principalmente pelo fato da 

discussão estar muito polarizada entre os grupos entrevistados e não devido a 

inadequações na sua construção e emprego. Portanto, no atual contexto da 

polarização do debate, dificultou-se a observação de nunces claras entre 

representantes das categorias intermediárias. 

Outro fato relevante é que a própria realidade brasileira, cuja 

característica de país rico em biodiversidade e com razoável capacidade de P&D, 

traz nuances distintas daquelas observadas nas relações entre os grupos 

componentes dessa rede em nível internacional.  

Nesse sentido, acredita-se que a tipologia usada neste estudo seja mais 

indicada para observar e explicar casos em nível internacional, em que o conflito 

Norte – Sul se apresente de maneira mais evidente como, por exemplo, o caso da 

Costa Rica, que apesar de ser um país mega diverso como o Brasil, depende 

totalmente de investimentos e capacidade de P&D externas. 

Na próxima seção, procurar-se-á aprofundar a questão da problemática 

da gestão do saber tradicional a partir do exame de um estudo de caso, a saber: 

O caso cupuaçu – relativo ao registro indevido como marca comercial do 

nome popular do Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng) Schum pela empresa 

japonesa ASAHI FOODS -. 

Além da análise desse caso, buscar-se-á contextualizar outros casos de 

biopirataria levantados pela literatura, e discutir as diferentes concepções de 

biopirataria entre os entrevistados. De maneira adicional, proceder-se-á revisita à 

discussão da corrida pelo saber tradicional, já à luz dos dados levantados pela 

pesquisa de campo. 
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5.3 O CUPUAÇU É NOSSO? ASPECTOS ATUAIS DA BIOPIRATARIA NO 

CONTEXTO BRASILEIRO 

 

 

Este tópico reúne os conceitos teóricos e analíticos, bem como as idéias 

discutidas nos capítulos anteriores para explorar um caso de biopirataria ocorrido no 

estado do Acre - Brasil. 

O Brasil tem aquilo que pode ser entendido como a mais avançada 

implementação da CDB em nível nacional no mundo, mesmo assim, essa resposta 

legislativa e institucional tem falhado em proteger o saber tradicional da ação de 

biopiratas.  

Apesar das dificuldades de sua implementação e dos riscos de 

precarização observados na análise das propostas de projeto de lei que estão 

tramitando na Casa Civil, discutidos na seção anterior, a regulamentação do acesso 

aos recursos genéticos e saber tradicional tem um impacto considerável no suporte 

às formas dominantes de se conhecer e se apropriar. 

O que fica evidente nessa discussão é o cenário político cada vez mais 

incerto para o reconhecimento de seus direitos de autodeterminação, manutenção 

dos estilos de vida e posse de seus territórios das populações tradicionais e povos 

indígenas. Nesse sentido, buscar-se-á neste capítulo interrogar e discutir o atual 

debate sobre a gestão do saber tradicional não apenas como uma questão de 

acesso a esse saber, mas principalmente como uma questão de justiça e eqüidade À 

luz do presente caso, argumenta-se que o debate iniciado e promovido pelo CGEN 

tem muitos aspectos a serem resolvidos para alcançar esse objetivo. 

Em termos analíticos este capítulo está estruturado em dois temas 

principais: a) as técnicas de poder dominantes e a reação dos detentores do saber 

tradicional e seus aliados frente à biopirataria e, b) as diferentes percepções dos 

entrevistados acerca das práticas de biopirataria e bioprospecção. 

Buscar-se-á com o primeiro tema discutir como os modos dominantes de 

se conhecer e se apropriar expressam-se como técnicas de poder no debate da 

apropriação indébita do nome cupuaçu como marca comercial em países da Europa, 

América do Norte e Ásia. Examinar-se-á os grupos e as redes de poder que 

empregam essas técnicas no sentido de se criar privilégios e excluir os detentores 

de saber tradicional que faziam o uso prévio desse recurso. 
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Nesse contexto, avaliar-se-á nesta seção, a participação do Estado, das 

populações tradicionais e dos eventuais mediadores desse caso estudado, 

explicando-se de que forma isso ocorreu. Também se ressaltarão os seus pontos 

positivos e negativos que podem ser apreendidos dessa experiência para a gestão 

do saber tradicional. 

O segundo foco de análise irá apreciar como os entrevistados na 

pesquisa de campo entendem a questão do acesso e uso indevido do saber 

tradicional e recursos genéticos, se discutirão os dados obtidos a partir de um 

questionário que apresentou tanto cenários de biopirataria e bioprospecção. 

Discutem-se as diferentes concepções e definições encontradas bem como a 

dificuldade de se determinar o limite dessa distinção em alguns casos. 

Através desse estudo de caso, pretende-se demonstrar que o saber e os 

recursos genéticos brasileiros têm sido apropriados e transformados em 

mercadorias através de maneiras dominantes de se conhecer e se apropriar. Através 

desse processo, esses saberes e recursos têm sido realocados, principalmente no 

exterior, através de regimes de propriedade internacionais e práticas científicas que 

o CGEN e o Estado brasileiro não conseguem controlar, isso se deve tanto à falta de 

critérios legais que caracterizem o crime de biopirataria, quanto à limitação dos 

atuais instrumentos de gestão do saber tradicional em conferir uma proteção mais 

efetiva. 

Acredita-se que o efeito principal desse quadro para as populações 

detentoras desses saberes e recursos seja a marginalização dos sistemas de 

conhecimento e normas costumeiras que regulamentam o seu acesso e uso nas 

comunidades. 

Já a escolha do estudo de caso a ser apreciado nesse capítulo se deu em 

dois momentos. Inicialmente, com o levantamento e revisão da literatura prévia de 

casos denunciadores de biopirataria, envolvendo populações tradicionais povos 

indígenas junto a empresas e institutos de pesquisa. Nessa fase, realizou-se uma 

avaliação geral dos casos existentes e de suas características mais marcantes como  

grau de desenvolvimento, o número e tipo de participantes envolvidos (ONGs, 

populações tradicionais e/ou povos indígenas, universidades, empresas), também 

buscou-se observar nessa escolha prévia dos casos, a existência de alguma 

intervenção do CGEN e/ou de alguma outra agência estatal. 

A seleção prévia dos três casos passíveis de serem incluídos neste 



 308 

estudo decorreu principalmente da facilidade de acesso e disponibilidade dos 

possíveis entrevistados em participar da pesquisa, uma vez que os três ocorrem ou 

ocorreram no estado do Acre, foram estes: 

- O caso do murumuru, relativo ao suposto acesso à apropriação indevida 

de conhecimento tradicional da tribo Ashaninka acerca do uso dos frutos da palmeira 

Astrocaryum murumuru Mart., pela empresa acreana de cosméticos TAWAYA 

SABONETES, situada em Cruzeiro do Sul, e do depósito de um pedido de patente 

ao INPI; 

- O caso kambô que trata da difusão e comercialização da chamada 

“vacina do sapo”, obtida a partir da secreção de anuros do gênero Phillomedusa sp, 

por terapeutas alternativos em grandes centros urbanos brasileiros. Esta vacina é 

originalmente usada pelos indígenas do grupo Pano (Katukina, Kaxinawá e 

Yawanawá; indígenas do grupo Aruak, como os Manchineri, entre outros grupos 

indígenas e populações ribeirinhas da região sudoeste da Amazônia) em rituais de 

cura e purificação, supostamente acabando com a má-sorte na caça e na pesca. 

- o caso cupuaçu (Theobroma Grandiflorum Willd. ex Spreng Schum) que 

trata do registro indevido do nome cupuaçu nos escritórios de patente japonês e 

europeu como marca comercial pela empresa japonesa ASAHI Foods. 

 

Já na fase seguinte de seleção do estudo de caso, procurou-se coletar 

dados mais aprofundados sobre os casos previamente selecionados. Revelou-se 

nesse momento que tanto o caso do kambô quanto do murumuru são casos ainda 

em disputa, sem um desfecho conclusivo. Remarca-se ainda que no caso específico 

do kambô, as iniciativas de coordenação estatais ainda ensejam um 

encaminhamento, e as diferentes partes interessadas articulam suas demandas e 

discursos. Ou seja, trata-se de um caso ainda em estágio embrionário de 

desenvolvimento. Mesmo apesar deste caso não ser entendido como 

essencialmente novo, entende-se que a discussão sobre a implementação de 

instrumentos e arranjos que possam orientar uma eventual solução tem avançado 

muito pouco dado o elevado dissenso observado preliminarmente entre as partes 

envolvidas. 

Já o caso do murumuru, apesar de apresentar um estágio mais avançado 

de desenvolvimento, não pode ser incluído devido a dificuldades de deslocamento 

até Cruzeiro do Sul, o que impossibilitou a realização de algumas entrevistas.  
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Nesse sentido, escolheu-se o caso do cupuaçu, não só porque este 

retrata emblematicamente a prática da biopirataria no Brasil hoje, 131 anos após o 

último embarque de sementes de seringueira para a Inglaterra, por Henry Wickham, 

mas devido também à maior aceitação dos seus envolvidos em participar da 

pequisa, bem como ao seu nível mais completo de desenvolvimento. 

 

 

5.3.1 O caso do cupuaçu 

 

 

O cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum, Schum) é uma árvore frutífera 

encontrada em estado silvestre nas matas da parte sul e sudeste da Amazônia 

Oriental. Entretanto, seu uso e cultivo disseminam-se por toda a bacia Amazônica, é 

uma das frutas mais atrativas da região, principalmente devido às excelentes 

características de aroma e sabor de sua polpa. (RIBEIRO, 1992). 

O nome cupuaçu é de origem tupi, e significa em português “fruto 

grande”. Com a sua polpa, que pode ser retirada tanto mecanicamente quanto 

manualmente, preparam-se sucos, sorvetes, doces, licores, cremes, geléias, 

biscoitos, iogurtes, bombons, etc.  

A análise do valor nutricional dessa polpa revela excelentes 

características e teores médios de fósforo e de vitamina C. (CALZAVARA e outros, 

1984, apud FRAIFE FILHO 2000, p.2)  

Já da sua semente obtém-se a matéria prima para produção do 

"cupulate", um produto semelhante ao chocolate, cuja produção comercial já foi 

viabilizada experimentalmente pela estação da EMBRAPA em Belém – PA, além da 

produção de gordura, que é utilizada principalmente como insumo por indústrias de 

cosméticos. 

Apesar de ter sua produção e consumo concentrados na região Norte do 

Brasil, a cultura do cupuaçuzeiro vem se expandindo, e atualmente atinge até 

algumas áreas no estado de São Paulo. No Estado da Bahia, a área plantada é de 

aproximadamente 254 hectares, localiza-se principalmente no sul do estado, e 

fornece uma produção de cerca de 200 toneladas de polpa/ano e produtividade 

média de 30 a 40 frutos/planta/ano. Entretanto, deve-se ressaltar que a produção do 

cupuaçuzeiro no Brasil concentra-se na região Amazônica, sendo o estado do Pará o 
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principal produtor, seguido do Amazonas, Rondônia e Acre. (LOPES, 1999 e FRAIFE 

FILHO 2000).  

Dados primários desta pesquisa apontam que em Rio Branco, nas feiras 

livres e mercados de pequenos produtores, os frutos comercializados alcançam 

preços que variam de R$ 1,00 até R$ 1,50 por unidade. O litro da polpa congelada -  

principal forma de comercialização do cupuaçu -, pode ser encontrada a preços que 

variam de R$ 3,00 a R$ 3,50 ao produtor, e o preço dos deliciosos bombons de 

cupuaçu varia entre R$ 0,50 e R$ 1,50 no comércio varejista de Rio Branco.  

A partir da grande multiplicidade de usos, produtividade, e das 

características organolépticas desejáveis do fruto e seus derivados, a produção 

comercial do cupuaçu vem alcançando destaque como uma das fruteiras com maior 

potencial econômico na Amazônia, visto que as indústrias nacionais e estrangeiras 

já manifestam interesse em adquirir grande volume de polpa e semente, enquanto 

que algumas inclusive já lançaram produtos derivados de cupuaçu no mercado. 

(RIBEIRO, 1992). 

Um desses produtos é inclusive protagonista principal no caso a ser 

estudado, o bombom de cupuaçu.  

Esse caso inicia-se por ocasião da tentativa da ONG acreana 

AMAZONLINK em comercializar o bombom de cupuaçu no mercado alemão, no final 

de 2002. 

A AMAZONLINK tem sede em Rio Branco e foi fundada em setembro de 

2001 e tem como objetivo declarado superar fronteiras políticas, culturais, 

ideológicas e de língua em prol da colaboração na preservação da Amazônia e no 

melhoramento das condições de vida de seus habitantes. Na consecução desse 

objetivo, a ONG busca disponibilizar informações socioambientais na internet; 

promover o estudo, pesquisa e divulgação das causas dos problemas ambientais e 

sociais da Amazônia e das possíveis soluções visando o desenvolvimento 

sustentável, a promoção da cidadania, dos direitos humanos, da democracia da 

assistência social às minorias e excluídos, dos direitos da mulher e da criança, 

assessoria jurídica gratuita assim como combate à pobreza e a todo o tipo de 

discriminação sexual, racial e social, trabalho forçado e infantil, entre outras ações.  

Desde sua fundação, a AMAZONLINK atua promovendo o comércio de 

artesanato indígena junto a seus contatos internacionais, como pode ser observado 

na fala a seguir. 
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“Aqui temos artesanato, couro vegetal, sementes dos índios Apurinã etc. 

Esses produtos eu procurava comercializar via redes de mercado solidário, desde 

antes da AMAZONLINK, fair trade na Alemanha, que faz isso em pequena 

escala.(...) Então a gente sempre teve esse contato. Daí, essa rede se interessou 

por bombons de cupuaçu e aí eles nos pediram amostras para ver se já existia a 

comercialização desse produto na Europa”. Categoria 3(d). 

 

O contato em questão é a ONG Regenwald Institute, na Alemanha, que 

,após receber uma amostra de bombons de cupuaçu, procedeu um levantamento no 

escritório europeu de propriedade intelectual para verificar a existência de registros 

prévios de marcas comerciais. 

 

“Eles gostaram e comunicaram que se encaminhasse mais, desde que 

não viesse com o nome cupuaçu no rótulo, por que isso é uma marca de uma 

empresa japonesa. E aí a gente falou como? Cupuaçu? Isso é coisa regional e tudo 

mais. 

E a gente tentou confirmar o que tinha de verdade nisso e outra pessoa 

que mora na Europa confirmou que era um registro de marca comercial no Japão, 

EUA e Europa, além disso, eles patentearam o processo de obtenção do cupulate e 

da extração do óleo. (...) A questão da marca ficou assim: se vocês quiserem 

encaminhar, são 10 mil dólares de royalties que tem que pagar para empresa para 

cada remessa de bombons pelo uso da marca, independente do tamanho da 

remessa”. Categoria 3 (e). 

 

A fala acima revela o mecanismo perverso da biopirataria, pois nos termos 

estritos da própria regulamentação da propriedade intelectual, o registro da marca 

pelos escritórios de propriedade intelectual deve contemplar o critério de 

distinguibilidade.  

Segundo esse princípio, o nome do produto não pode ser usado como 

marca comercial. Esse fato exemplifica claramente as práticas condescendentes dos 

escritórios de propriedade intelectual nos países do Norte, uma vez que uma simples 

busca do nome cupuaçu na internet revelaria que não se trata de um nome novo, 

mas sim do nome exato de um fruto com amplo uso no Brasil, ferindo um dos 
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principais critérios para a concessão da marca comercial.  

Pode-se afirmar que o registro da marca cupuaçu pela empresa japonesa 

visa, na verdade, a criação de um direito ilegítimo, fazendo uso da programada 

“dificuldade” dos escritórios de propriedade intelectual em verificar a distinguibilidade 

e a novidade das marcas concedidas.  

Também cabe ressaltar que no atual procedimento de concessão de 

marcas desses escritórios, não se faz nenhuma pesquisa prévia, inicialmente o 

escritório apenas autua o pedido, e não havendo contestações em determinado 

período de tempo, concede-se o registro da marca. No caso específico, o pedido do 

registro era de 1998 e o prazo para as contestações durava 5 anos, portanto, 

restava menos de um ano para a organização e realização de uma ação 

contestatória da marca.  

No entanto acredita-se que a maior perversidade do uso da propriedade 

intelectual como mecanismo defensivo pela empresa japonesa ASAHI FOODS, no 

sentido de se ampliar e garantir antecipadamente a apropriação do nome cupuaçu, é 

que ele imputou aos detentores originais e seus aliados o ônus da contestação da 

marca reclamada indevidamente pela empresa.  

Ou seja, no atual modo de operação do sistema de propriedade 

intelectual, cabe aos detentores do saber tradicional e recursos biológicos honrar 

com os honorários advocatícios necessários para contestar as marcas reclamadas e 

concedidas indevidamente nesses escritórios. 

Em um segundo momento, os membros da AMAZONLINK tentaram obter 

apoio junto ao Estado no sentido de contrapor esse pedido de registro da marca 

cupuaçu, que ainda não havia sido concedido no exterior.  

 

“A gente achou que isso ia ter uma repercussão ampla, o cupuaçu era só 

a ponta do iceberg. Então a gente buscou aliados aqui no Estado e ninguém botou 

fé, como se não entendessem o que a gente queria. Teve uma reunião e o pessoal 

do INPI falou: - Deixa estar, que marcas e patentes era um ato de livre arbítrio de 

cada um. Não quero citar nomes, mas isso foi falado”.  Categoria 3(d). 

 

“Depois de confirmar a veracidade das informações, a gente procurou os 

órgãos do Estado para ver que tipo de apoio eles poderiam dar para resolver isso, e 

nenhum deu resposta positiva – Vocês não vão conseguir nada com isso, deixa isso 
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pra lá, isso acontece sempre. Esse tipo de resposta. 

E aí não conseguimos, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma 

pesquisa colocar no site para divulgar isso. E aí foi elaborado tipo um dossiê e 

chamamos a imprensa e deu uma notícia interna aqui no Acre e daí o jornal liberal 

do Pará também publicou de que o cupuaçu foi patenteado, o que é um erro, mas a 

imprensa usa esses termos e a daí descambou uma série de entrevistas e 

publicações de jornais, Folha de São Paulo, Gazeta, Diário do Comércio, Globo, 

Jornal Nacional, Globo Rural, Globo Repórter etc.” Categoria 3 (e). 

 

Além do desestímulo à iniciativa da ONG em contestar pedido indevido do 

registro de marca pela empresa ASAHI FOODS, nas falas acima se retrata o total 

desaparelhamento do Estado para se coibir e reprimir ações de biopirataria. 

Inclusive foi relatado a este pesquisador que alguns funcionários do MRE, ao 

reclamarem consternados da falta da verba para empreender uma ação legal 

internacional contra esse pedido de marca, chegaram a interrogar os próprios 

membros da ONG acerca da existência de verba para o pagamento de passagens.  

Entretanto pode-se observar, junto a alguns entrevistados, que o MRE 

teve uma ação importante tanto em um primeiro momento, quando buscou 

convencer a empresa ASAHI FOODS em desistir do pedido de registro da marca, 

quando no encaminhamento formal do pedido de anulação do pedido nos escritórios 

de PI europeu e norte-americano 

 

 “Como o Brasil tem soberania sobre recursos genéticos e o representante 

do governo brasileiro no exterior são as embaixadas, o MMA articulou-se com o 

MRE e convidou as ONGs para discutir o problema e a partir daí a embaixada 

brasileira no Japão entrou em contato com a empresa ASAHI FOODS na tentativa 

de demovê-la a desistir da marca. A empresa não aceitou em primeiro momento”. 

Categoria 3 (j). 

 

Com esse quadro, e com a ampla repercussão do caso na mídia, a ONG 

optou por solicitar apoio financeiro junto a outras organizações não-governamentais 

nacionais internacionais, no sentido de se financiar uma ação contestatória do 

pedido da marca no escritório de propriedade intelectual japonês. Isso foi realizado a 

partir de uma parceria entre a AMAZONLINK, a Rede GTA (Grupo de Trabalho 
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Amazônico), o GREENPEACE, entre outras, e fundou a campanha “Limites éticos 

acerca do registro de marcas e patentes sobre recursos genéticos e conhecimentos 

tradicionais na Amazônia”, como esclarece a fala abaixo. 

 

“Nós conseguimos uma doação anônima de um inglês que deu um 

cheque de 8 mil libras para o GREENPEACE, em Londres, para a gente tocar toda a 

campanha do cupuaçu. Eram 32 mil reais, e isso foi orçamento da campanha e a 

gente produziu um vídeo, daí a gente fez um folder e o site www.biopirataria.org. E 

essa foi a campanha e a gente discutiu o que poderia ser feito para combater a 

biopirataria, além da denúncia, e a gente pensou nessa proposta das aldeias 

vigilantes”. Categoria 3(d). 

 

Além de levantar informações sobre pedidos de patentes e marcas feitos 

a partir de recursos genéticos e saberes tradicionais, esta campanha organizou atos 

públicos de repúdio à biopirataria no Acre. Também mobilizou várias ONGs como o 

IDCID (Instituto de Direito do Comércio Internacional e Desenvolvimento), que 

procedeu um levantamento dos instrumentos jurídicos cabíveis ao questionamento 

do pedido de registro da marca, e a Associação de Produtores Alternativos de 

Rondônia (APAFLORA) que atuou na mobilização social local. 

Uma vez tendo-se estipulado a estratégia de ação, que focaria em 

primeiro lugar a impugnação das solicitações dos registros das marcas cupuaçu e 

cupulate no  Japão, o escritório Trench, Rossi e Watanabe assumiu, gratuitamente 

os serviços de advocacia. 

 

“Aí a gente teve que arrumar essa documentação toda, traduzida 

juramentada e mandar para Tóquio, e chegar isso lá, foi uma loucura. O processo foi 

aberto por AMAZONLINK, GTA, APAFLORA e IDCID. Neste processo, a 

argumentação é que, pela lei japonesa de marcas, o nome de uma matéria prima 

não pode ser o nome da marca, então se o produto que eles querem para marca 

conter cupuaçu, ele não pode ter como marca, o nome cupuaçu. E se ele não conter 

cupuaçu, também não seria válido porque seria uma forma de enganar o consumidor 

e a gente teve que mandar toda a literatura da EMBRAPA sobre o cupuaçu, a origem 

do nome no guarani (sic).  

Tudo foi escaneado traduzido e enviado em anexo com as fontes etc. 
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Então a gente esperou um ano, e depois de um ano deram razão e cancelaram a 

marca no Japão o que foi uma grande vitória”.  Categoria 3(d). 

 

Antes mesmo da queda do pedido de registro da marca cupuaçu no 

escritório de PI japonês, em março de 2004, houve o cancelamento do pedido de 

patente sobre o processo de produção de óleo e gordura do cupuaçu, em fevereiro 

de 2004.  

A partir disso, o MRE atuou no sentido de se encaminhar pedidos de 

anulação similares, junto aos escritórios de PI norte-americano e europeu, no 

entanto, em janeiro de 2005, a empresa desistiu da solicitação do registro nos EUA 

e, em fevereiro desse mesmo ano, veio a desistir do registro da marca cupuaçu no 

escritório europeu.  

 

“A gente fez o levantamento e o relatório que embasou todo o processo 

do Itamaraty, em Bruxelas, e nos EUA, também. E aí colocamos para que eles 

pudessem atuar. A ação administrativa no Japão foi feita pelas ONGs, mas quem 

ficou direto lá fazendo pressão foi a embaixada brasileira no Japão, então o 

embaixador acompanhou o processo. Nos outros escritórios, as ONGs não 

entraram, só as embaixadas.  

A argumentação foi técnica com base na legislação de patente, não foi em 

cima da CDB. A CDB foi usada como argumentação de sensibilização, então a gente 

falou que era um recurso de comunidades tradicionais da Amazônia etc... Mas o 

critério foi que não se pode registrar marca de matéria prima com o nome da própria 

matéria prima. Você pode registrar “apple” para computador, mas para a maçã não 

pode... porque poderia levar o consumidor ao erro.  

O nosso papel foi mais de instruir com a parte documental, depois da 

queda da patente no Japão, eles desistem na União Européia e EUA. As 

embaixadas entraram com pedido de oposição, mas eles desistiram antes da 

tramitação do processo administrativo”.  Categoria 3 (e). 

 

Destaca-se acima que a contestação do pedido de registro da marca 

cupuaçu não se baseou em acordos internacionais, como a CDB, que também visam 

proteger o saber tradicional, pelo contrário, partiu dentro do próprio marco da 

propriedade intelectual o que revela a precariedade destes acordos internacionais no 
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sentido de coibir os possíveis abusos na aplicação dos mecanismos de propriedade 

intelectual. 

A fala abaixo ressalta que a contestação e a queda do pedido de registro 

da marca do cupuaçu pela empresa ASAHI FOODS não impede que sejam feitos 

novos pedidos do registro desse nome como marca comercial, uma vez que as 

práticas lenientes desses escritórios de PI e na concessão de marcas comerciais 

continuam ocorrendo sem nenhuma alteração, ou seja, o atual quadro de vigência 

da propriedade intelectual continua aberto a abusos, mostrando a fratura existente 

entre os diferentes modos de se apropriar nessa zona de contato entre a 

propriedade intelectual e os direitos consuetudinários e normas culturais das 

populações tradicionais.     

 

“Nada impede que outro tente registrar... Agora eles mantiveram os 

pedidos de patente sobre a extração do óleo e produção do cupulate. A da extração 

do óleo foi cancelada no Japão, agora está caindo na União Européia e EUA”. 

Categoria 3 (e). 

 

Esse fato releva que a frouxidão existente na regulamentação e 

concessão de direitos de propriedade intelectual nos países industrializados não é 

por acaso, mas sim uma estratégia que visa atender aos interesses comerciais 

desses países, sustentando as ações de inventor-usurpadores.  

Em termos internacionais, a repercussão do caso do cupuaçu ganhou 

pouca atenção, além de engrossar as listas de casos de biopirataria de algumas 

ONGs internacionais e ganhar notas secundárias em algumas agências de notícias, 

ainda em termos internacionais. Cabe afirmar que na academia sua repercussão foi 

nula, pois não há trabalhos que retratem esse caso. 

Sem dúvida que, no contexto dos países industrializados, existe pouco 

espaço para a discussão desses casos, mas acredita-se que essa falta de 

divulgação também sirva para a desqualificação do discurso dos detentores de saber 

tradicional pelos arautos do discurso globalcêntrico, que costumeiramente preferem 

discutir a biopirataria em termos de custos de P&D para as empresas dedicadas à 

bioprospecção e saúde pública e não como uma zona de contato conflituosa entre 

diferentes modos de se apropriar e de se conhecer. 

Enquanto isso, no Brasil, a discussão das “patentes de plantas” ganhou 
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vulto junto aos meios de comunicação, em parte devido ao seu apelo nacionalista 

que opõe as populações economicamente desfavorecidas detentoras desse saber 

às grandes empresas de biotecnologia transnacionais. Não é raro, ainda hoje, que 

após uma nova notícia de apreensão de aranhas, cobras ou plantas medicinais 

coletadas sem autorização por estrangeiros no Brasil, restabeleça-se essa 

discussão, com o elenco dos muitos casos históricos de apropriação indevida de 

recursos genéticos e saber tradicional no Brasil. 

Apesar dessas reportagens ocasionais, e da discussão da biopirataria 

pelos meios de comunicação, acredita-se que o momento maior de pressão popular 

junto à questão da biopirataria já tenha passado, o que reduz as perspectivas 

políticas de que se tenha ampliada a discussão do projeto de lei que pretende 

regular o acesso aos recursos genéticos e saber tradicional de modo definitivo no 

Brasil. 

Em termos nacionais, são pouquíssimos os estudos que enfocam casos 

de biopirataria no Brasil, no caso específico do cupuaçu, ressalta-se o trabalho de 

Pantoja e Tapajós (2007), que narra a experiência dos autores como protagonista-

chave na campanha contra a biopirataria realizada pela AMAZONLINK. 

Na fala abaixo, os entrevistados discorrem acerca dos desdobramentos 

do caso do cupuaçu. 

 

“A repercussão aqui foi que antes desse boom do cupuaçu, o Brasil não 

discutia isso, sobre conhecimento tradicional e patentes relacionadas à 

biodiversidade isso era algo esporádico.(...)  

Acho que o caso do cupuaçu colocou em pauta a discussão e foi 

divulgado, afinal a gente denunciou todos: açaí, cupuaçu, curare, andiroba, copaíba, 

kampô, inclusive o do açaí foi cancelado recentemente e o INPI criou um grupo 

interministerial com o apoio do CGEN para fazer um levantamento de nome e 

mandar para todos os escritórios de marcas e patentes do mundo, daí quando 

fossem checar um pedido de marca iram poder verificar que aquilo é um nome 

comum. Isso não vai resolver a biopirataria, mas é um passo, pois o escritório de 

patentes está fazendo essa verificação.  

Outra repercussão boa foi que o INPI está trabalhando a regulamentação 

do art. 31 (da Medida Provisória 2.186-16)”. Categoria 3 (e).  
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A regulamentação do artigo 31 da MP, referida pelo entrevistado, busca 

enquadrar o procedimento de concessão de patentes de invenção pelo INPI junto à 

normativa do CGEN. Isso foi realizado através da edição da resolução nº 23 do 

CGEN, de 28 de dezembro de 2006, que, enfim, harmonizou a atuação da agência 

nacional de propriedade intelectual com a regulamentação do CGEN. O efeito 

prático dessa resolução é que, quando for o caso, a concessão da patente parte do 

princípio de que o solicitante atendeu os requisitos do CGEN, uma vez que a sua 

concessão passa a depender também da obediência à legislação de acesso aos 

recursos genéticos e conhecimento tradicional associado. 

Já a lista referida acima com nomes populares e científicos de diversas 

plantas brasileiras, entre frutíferas e medicinais, foi produzida e divulgada em 2005 

pelo INPI com o intuito de informar os depositantes de patentes e os escritórios de PI 

dos outros países. Entretanto, atualmente ela não se encontra mais disponível no 

sítio do INPI.   

 

“Como desdobramento da campanha, pessoas começaram a chegar para 

a gente falando: - E aí? Vão ficar só denunciando e vão querer quebrar todas as 

patentes... relacionadas à biodiversidade e CT?  

Não, nosso trabalho é alertar e mostrar o que está acontecendo, agora o 

poder público tem que tomar suas atitudes, mas não tem pernas para isso e a gente 

pode denunciar, colocar no site, mas atuação... E daí passou-se a trabalhar com o 

projeto aldeias vigilantes”. Categoria 3 (e). 

 

O projeto aldeias vigilantes foi a principal repercussão local do caso de 

biopirataria envolvendo o cupuaçu. Este projeto foi financiado pelo MMA e pelo MJ 

(Ministério da Justiça) e teve um caráter educativo e informativo junto a diversos 

povos indígenas do Acre. Ele surgiu em 2003 e foi concluído em meados de 2007 e 

consistiu, principalmente, de uma divulgação e discussão da legislação de acesso 

aos recursos genéticos e saber tradicional preconizada pelo CGEN, pela CDB, além 

de outros direitos indígenas constantes na Constituição Federal junto a essas 

populações, em uma linguagem mais adequada a sua compreensão, ressaltando a 

importância do combate à biopirataria. 

Discutiam-se adicionalmente outros conceitos-chave para a realização do 

acesso aos conhecimentos tradicionais, tais como anuência prévia, repartição de 
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benefícios, e os tipos de pesquisa que envolvem saber tradicional. O último ponto a 

ser tratado nas reuniões era o sistema de informações “aldeias vigilantes” que visa 

integrar as comunidades participantes em uma rede de contatos que atuaria no 

sentido de denunciar junto às autoridades do estado, possíveis casos de acesso 

indevido ou não autorizado. 

As comunidades participantes foram visitadas por membros da 

AMAZONLINK, que criavam seminários e oficinas em que se debatia como ocorre a 

biopirataria na prática, através de técnicas de teatro que simulavam um caso de 

biopirataria. 

Foram realizadas oficinas junto a mais de dez comunidades indígenas do 

Acre, e, atualmente, estuda-se a viabilidade de estender esse projeto a uma região 

mais ampla na Amazônia, incluindo-se em outros países como Bolívia e Peru. 

Acredita-se que esse projeto, apesar do seu caráter temporário e 

essencialmente legalista, seja uma iniciativa favorável para a informação e 

capacitação dos povos indígenas. Além de valorizar esse saber junto às 

comunidades, outro ponto positivo observado foi a tentativa de se envolver e integrar 

os técnicos de diferentes agências governamentais locais na discussão das 

maneiras de se evitar e prevenir a ação de biopiratas no Acre. 

Em geral, pode-se afirmar que o projeto aldeias vigilantes foi um 

desdobramento positivo do caso do cupuaçu para os povos indígenas daquele 

estado, principalmente pela sua atuação na conscientização da questão da 

biopirataria, e do valor do saber tradicional.  

Por outro lado, além do seu caráter efêmero - as oficinas duravam no 

máximo dois dias - questionam-se os efeitos desse projeto tendo-se em vista a 

resistência e  luta desses povos pelo reconhecimento de suas normas 

consuetudinárias, uma vez que o projeto visava apenas traduzir para a comunidade 

tanto os conceitos quanto direitos garantidos pela legislação de acesso; não se 

buscou operar a tradução inversa, das práticas culturais e costumeiras que regulam 

o uso e controle desse saber nas comunidades.  

Nesse sentido, a tradução não deveria se restringir a uma transposição do 

significado de conceitos de “biodiversidade” e “biopirataria” para a língua nativa das 

populações ou da informação do marco legal nacional junto aos detentores, de modo 

unidirecional. 

Acredita-se que seria mais frutífero e criativo, se ela partisse de uma 
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apresentação dialógica dos diferentes modos de se conhecer e se apropriar, 

buscando problematizar e discutir, junto a essas populações, seus próprios modos 

de usar, reproduzir, transmitir e proteger o saber tradicional. Uma vez tendo 

organizado essa discussão, proceder-se-ia uma análise da maneira como os não-

indígenas percebem e atuam frente a essa realidade.  

Isso também evidenciaria a diferença entre a concepção de conhecimento 

tradicional associado aos recursos genéticos, usada pelo CGEN, e a definição de 

saber tradicional das próprias comunidades. Desse modo, as comunidades estariam 

mais aptas a perceber os limites da proteção ensejada pela legislação e quais os 

aspectos de seus saberes e práticas são passíveis de proteção.  

Portanto, acredita-se que a zona de contato entre os modos de se 

apropriar também se mostrou de modo conflituoso nesse projeto, principalmente ao 

se problematizar e priorizar o debate da biopirataria a partir de conceitos legais 

estranhos às comunidades, desconsiderando os modos de se apropriar dessas 

próprias comunidades. Por outro lado, acredita-se que a criação de uma rede de 

informações para se coibir e evitar a ação local de biopiratas seja uma iniciativa 

promissora para a gestão do saber tradicional.  

De maneira complementar, credita-se que a o projeto aldeias vigilantes 

não teve efeitos no sentido de se evitar a concessão de novas marcas comerciais a 

partir de nomes de plantas brasileiras, até mesmo porque esse não foi seu objetivo 

declarado.  

No sentido de se evitar novos casos semelhantes, observou-se um dos 

principais efeitos práticos do caso do cupuaçu: a criação e divulgação de uma lista 

com nomes populares, científicos e outras informações de espécies da flora 

brasileira, pelo INPI junto a escritórios de PI de outros países.  

No âmbito do DPG-MMA, esse caso motivou a realização de um 

levantamento dos casos de apropriação indébita de recursos genéticos brasileiros 

em nível internacional.  

Buscou-se verificar se havia patentes concedidas após a data de edição 

da MP 2.186-16, em 23 de agosto de 2001. As palavras buscadas nas bases de 

dados foram os nomes científicos e nomes populares de cerca de 50 plantas de uso 

medicinal, cosmético e alimentar nativas, já conhecidas, e que fazem parte da 

farmacopéia brasileira, tais como jaborandi (Pilocarpus sp.), barbatimão 

(Stryphnodendron adstringens), graviola (Annona muricata L.), etc.  
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Isso foi feito a partir da consulta das bases de dados dos escritórios de 

propriedade intelectual norte-americano, japonês e europeu e os dados obtidos, 

relatados na fala abaixo, são impressionantes. 

 

“Encontramos cerca de 2 mil patentes no Japão, União Européia e EUA, 

só da mandioca tem mais de 200 nos EUA. Essas 2 mil patentes foram concedidas 

depois da CDB, com mais de 40 espécies que reconhecidamente ocorrem no Brasil, 

sem evidência de acordos de repartição de benefício ou consentimento prévio. 

Não temos evidência, em nenhuma das reuniões da CDB não se fala, os 

escritórios de patente não exigem... Então, a princípio, é muito pouco provável que 

tenha havido algum acordo de repartição ou anuência nesses casos.  

Então, a biopirataria, no caso entendida como concessão de patente 

sobre produto ou processo da flora brasileira, é crescente em nível internacional. Um 

crescimento impressionante pós-CDB. Estamos fazendo esse levantamento e temos 

alguns resultados preliminares.   

Estamos desenvolvendo uma metodologia de forma despretensiosa, a 

partir de análise em base de dados de patentes, e fazemos a busca pelo nome 

científico e comum das espécies para tentar identificar, e estamos boquiabertos com 

isso. Agora, com relação ao CT, eu não sei te dizer, pois é mais difícil fazer essa 

análise, então não dá para estimar.  

A gente não sabe também quanto dessas patentes resultaram em produto 

no mercado. Só do cupuaçu são 32 patentes no USPTO (United States Patent 

Office), jaborandi 29, muirapuama 9, murmuru 23, graviola 12, tudo pós-CDB, né... 

Não estamos usando os pré-CDB porque a gente não teria base jurídica 

para questionar isso. Agora, produtos que efetivamente têm alcançado o mercado, a 

gente tem pouquíssima informação”. Categoria 2 (k). 

 

Os dados acima são alarmantes, e também reveladores do fluxo desigual 

de saberes e recursos genéticos e poder no eixo Norte-Sul.  

Cabe relembrar que esses não incluem patentes concedidas antes da 

assinatura da CDB, realizada em 1992. Mesmo assim, encontrar mais de 2.000 

patentes para pouco mais de cinqüenta plantas levantadas nesse período de 14 

anos revela a dimensão dos abusos que vêm sendo cometidos no atual sistema de 

propriedade intelectual. 
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Outro fato agravante é que essa busca partiu apenas dos nomes 

científicos e comuns de 51 plantas nativas brasileiras, que já têm o uso difundido. 

Essa busca não cobriu nomes de princípios ativos ou outros compostos e partes 

derivados destas plantas, como, por exemplo, genes, tampouco o saber tradicional 

relacionado às plantas. 

De maneira adicional, os dados dessas patentes irregulares, levantam 

uma grande preocupação com a biopirataria dos demais elementos da rica 

biodiversidade brasileira, incluindo-se microorganismos, animais, além daquelas 

plantas ainda não descritas pela ciência e/ou não inclusas na pequena lista 

verificada pelo DPG-MMA.  

Mesmo que as patentes levantadas não tenham gerado um produto ou 

processo para o mercado, elas, em tese, preservam os direitos de seus titulares e 

também criam o ônus de sua contestação junto aos brasileiros.  

Segundo dados obtidos na pesquisa de campo do caso do cupuaçu, os 

custos administrativos e advocatícios, para a contestação de uma marca comercial 

no exterior, são de aproximadamente US$20.000,00. Isso nos permite inferir que, 

atualmente, para se contestar as patentes indevidas relacionadas apenas 50 plantas 

brasileiras, seriam necessários US$ 40.000.000,00, ou seja, cerca de quarenta 

milhões de dólares norte -americanos. 

Enfim, esse contexto mostra que o governo brasileiro tem falhado 

cabalmente em proteger os recursos e saberes não só das populações tradicionais, 

mas de todos os brasileiros, ferindo a soberania do país sobre seus recursos 

genéticos, preconizada pela CDB e pela MP 2.186-16. Também se pode observar 

que o atual sistema de propriedade intelectual tem atuado no sentido de encorajar a 

apropriação indébita do saber tradicional. 

Talvez, por ocasião da publicação desses dados pelos veículos de 

comunicação de massas, a repercussão desse verdadeiro escândalo das patentes 

gere pressão política suficiente para a regulamentação definitiva do acesso aos 

saberes tradicionais e recursos genéticos, bem como para a organização do 

questionamento, em bloco, dessas patentes concedidas indevidamente.  

Mesmo com a proteção ensejada pela CDB, a biopirataria é crescente em 

nível mundial, casos como a patente do cultivar de arroz indiano basmati (Oryza sp.), 

obtida em 1997 pela empresa norte americana Rice Tec junto ao escritório de 

patentes dos EUA, do registro do açafrão (Curcuma longa) como cicatrizante pela 
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Universidade do Mississipi, em 1995, são emblemáticos da tática desses escritórios 

de PI em proteger os interesses comerciais dos países do Norte. 

Nesse contexto, talvez um dos casos mais emblemáticos tenha sido da 

planta nim (Azadirachta indica A. Juss) tradicionalmente usada com fins medicinais, 

na veterinária e na agricultura, na Índia, uma vez que seu principal princípio ativo, a 

azadiractina, tem ação anti-virótica, anti-fúngica e inseticida. 

Nos EUA, as empresas ARS e WR Grace obtiveram diversas patentes 

acerca do uso do extrato do nim para o controle de pragas e doenças em produtos 

agrícolas. Esse fato provocou a reação de cientistas, ativistas  políticos e pequenos 

produtores rurais na Índia, uma vez que o escritório de patente dos EUA não buscou 

verificar o “estado da arte prévia” do uso do nim antes de conceder a patente.  

Nesse sentido, além de ferir os direitos morais dos detentores desse 

saber, as patentes não envolveriam passo inventivo e também falhariam em atender 

o critério de novidade supostamente necessários para a concessão de patentes. 

Em 2000, com apoio de algumas ONGs européias, Vandana Shiva moveu 

uma ação junto ao escritório de patente europeu questionando uma patente de um 

produto fungicida obtido a partir de sementes de nim, obtida conjuntamente pela 

empresa W. R. Grace e o Departamento de Agricultura dos EUA, alegando que se 

tratava de um conhecimento tradicionalmente usado por agricultores na Índia. A 

contestação foi aceita e a patente revogada provisoriamente, até que, em 2005, 

após uma reavaliação do caso pelo escritório de patente europeu, ela foi revogada 

definitivamente.  

Esse caso foi um marco, no sentido do reconhecimento dos direitos 

soberanos dos estados e dos detentores sobre os recursos genéticos e saber 

tradicional, sendo a primeira vez que uma patente é revogada a partir dessa 

argumentação.  

Esses casos levantados acima mostram o padrão típico de ocorrência da 

biopirataria, entre empresas do Norte e populações tradicionais e povos indígenas 

do Sul. Entretanto, não é raro que a apropriação indébita desse saber e recursos, ou 

o seu simples acesso indevido, encontre outros caminhos.  

Ou seja, pode-se caracterizar também, ações biopiratas sobre o saber 

tradicional que partem de empresas brasileiras, como é o caso das denúncias 

envolvendo o medicamento Acheflan, do laboratório Aché. Segundo dados obtidos 

na pesquisa de campo, este medicamento teria partido de um saber tradicional da 
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população caiçara do estado de São Paulo sobre as propriedades medicinais da 

erva baleeira (Cordia verbenacea DC). Isso teria sido feito sem o atendimento dos 

requisitos legais de anuência prévia e repartição de benefícios, além de originar 

patentes junto ao INPI, caracterizando-se como uma apropriação não autorizada 

desse saber. 

Outra denúncia relatada pelos entrevistados teria sido o acesso ilegal da 

empresa de cosméticos Natura ao saber tradicional das chamadas “cheirosas” no 

mercado Vêr-o-peso,  em Belém-PA. As “cheirosas” são vendedoras de formulações 

e produtos derivados da biodiversidade com fins cosméticos e medicamentosos, 

cujo saber teria sido acessado indevidamente pela referida empresa visando, 

principalmente, ao desenvolvimento de fragrâncias. 

Após denúncia junto ao MPF (Ministério Público Federal) e a intimação da 

empresa, teriam sido realizadas várias reuniões até que as “cheirosas” aceitaram um 

acordo de repartição que cobria tanto os danos morais do acesso indevido a seu 

saber tradicional, quanto uma parcela da repartição dos benefícios obtidos a partir 

da comercialização de produtos derivados desse conhecimento pela Natura. 

Em outra vertente, pode-se observar uma linha de ação biopirata em que 

o Brasil estaria agindo como algoz de outros países ricos em biodiversidade, 

usurpando seus recursos. 

Esse teria sido o caso do desenvolvimento de variedades cultivadas do 

cafeeiro com teor reduzidíssimo de cafeína por um pesquisador da Unicamp, Dr. 

Paulo Mazzafera. 

O desenvolvimento dessa variedade, anunciado em 2004, teria partido 

principalmente de plantas obtidas na Etiópia, em 1964, portanto, antes da assinatura 

da CDB, no entanto, o governo etíope manifestou seu desagrado acusando o 

pesquisador brasileiro de biopirata. 

Nesse caso, o marco legal vigente no momento da coleta, autorizaria o 

uso da planta para o desenvolvimento da nova variedade cultivada “descafeinada”. 

Entretanto, devido à repercussão negativa do caso, o governo brasileiro optou por 

anunciar disponibilização junto à agência de pesquisa agrícola etíope, apoio técnico 

e financeiro no sentido de viabilizar a transferência da tecnologia da produção desse 

nova variedade cultivada. 

Além de inverter a atuação do Brasil, geralmente pressuposto como 

vítima, esses casos levantados acima relevam os diferentes níveis que devem ser 
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considerados para a análise de casos de acesso ou apropriação de saber tradicional 

e recursos genéticos. 

Esse fato releva, afinal, a importância da própria definição de biopirataria, 

pois, dependendo do nível de corte, determinado caso pode ser entendido como 

biopirataria ou bioprospecção. 

As diferentes definições de bioprospecção e biopirataria já foram 

apresentadas e discutidas na seção 3.4 deste trabalho. Na próxima seção, buscar-

se-á analisar as definições obtidas junto aos diferentes grupos entrevistados.    

 

 

5.3.2 Biopirataria ou bioprospecção? 

 

5.3.2.1 Discutindo as diferentes abordagens em debate 

 

 

Neste tópico, apresentar-se-ão dados obtidos a partir do questionário 

aberto que buscaram levantar as definições de biopirataria e bioprospecção dos 3 

grupos entrevistados. De maneira complementar, analisar-se-ão também os dados 

obtidos com o questionário fechado “E”, que apresentou diferentes situações de uso 

ou abuso do saber tradicional e que pedia um posicionamento do entrevistado frente 

a essas situações, no sentido de se auferir a linha de corte da definição usada. 

Partir-se-á nessa análise do debate das diferentes definições de 

biopirataria, que podem ser entendidas resumidamente da seguinte maneira: a) uma 

definição crítica radical, que entenda todas e quaisquer práticas de bioprospecção 

são, na verdade, biopirataria. Essa abordagem é costumeiramente defendida por 

alguns grupos ativistas e ONGs do Norte e, como foi discutido na seção 3.4, busca-

se  justificar esse argumento, principalmente, a partir da contextualização histórica 

do fluxo de saberes e recursos para os países do Norte; b) a definição legalista, que 

visa a associar a idéia de biopirataria, exclusivamente, a partir da obtenção indevida 

de propriedade intelectual.  

Nesse sentido, a biopirataria seria caracterizada apenas a partir da 

obtenção de uma patente, marca, etc. que teria partido de um saber tradicional ou 

recurso genético cujos detentores originais são povos indígenas ou populações 

tradicionais. 
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Também cabe ressaltar que enquanto essa última definição não admita 

que o acesso não autorizado ao saber tradicional ou recursos genéticos seja uma 

forma de biopirataria, a primeira definição, além de incluir o acesso não autorizado, 

geralmente também entende que outros crimes ambientais, tal como tráfico de 

animais, possam ser caracterizados como biopirataria.  

Em termos da análise a ser realizada aqui, cabe afirmar que se esperaria 

encontrar, entre os entrevistados da categoria 1 e 3, o discurso radical crítico da 

biopirataria, uma vez que este estaria mais alinhado com o discurso de autonomia 

cultural das lideranças das populações tradicionais e povos indígenas. 

Já a segunda definição, que entende biopirataria a partir de uma visão 

mais legalista, tenderia a apresentar uma maior compatibilidade com a perspectiva 

globalcêntrica, ainda que esta, por vezes, relute e até mesmo negue a própria 

existência da biopirataria. 

Para se verificar as definições usadas pelos entrevistados, procurou-se 

levantar, primeiramente, qual o seu entendimento da diferença entre bioprospecção 

e biopirataria, em seguida, questionou-se acerca de seu conhecimento de casos de 

bioprospecção e de biopirataria. 

 

“A biopirataria você esta roubando, e a bioprospecção você leva, mas está 

repartindo benefícios e gera renda”.  Categoria 1 (a). 

 

“A bioprospecção é autorizada pelo CGEN, e teria que seguir as normas 

daqui. O que não seguisse essas normas seria biopirataria e esse processo é 

totalmente à margem disso”. Categoria 1 (b). 

 

Nas duas falas acima, obtidas entre convidados permanentes do CGEN, 

pode-se observar que, na grande maioria, atrela-se o conceito de biopirataria ao 

descumprimento das normas do CGEN, que regulamentam o acesso e uso do saber 

tradicional e recursos genéticos.  

Já na fala abaixo, obtida com um entrevistado da categoria 1, além de 

relatar-se a dificuldade de se operar essa distinção na prática, também revela-se 

uma definição que remete parcialmente ao discurso radical crítico, que define a 

biopirataria de maneira mais ampla e irrestrita, entretanto, essa visão foi pontual. 
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“Às vezes pode não existir nenhuma diferença. Não há uma definição 

legal de biopirataria, não há uma regulamentação. Para mim, é a apreensão indevida 

de material genético com objetivo de se apropriar de produtos e processos. Para 

mim, o tráfico de animais também é uma biopirataria. A bioprospecção pode ser 

realizada, uma vez com as devidas autorizações”. Categoria 1 (d).  

 

Entre os entrevistados da categoria 2 (conselheiros do CGEN com direito 

de voz e de voto) observaram-se respostas semelhantes. Ou seja, entende-se 

biopirataria, principalmente, como um acesso não autorizado sem atrelar sua prática 

exclusivamente à obtenção indevida de propriedade intelectual.  

 

“A biopirataria é você retirar sem anuência; a bioprospecção está 

regulamentada pela MP, mas elas podem ser a mesma coisa também... mas eu acho 

que deveria ser diferente. Pode-se fazer bioprospecção, fazendo biopirataria 

também”. Categoria 2 (l). 

 

“Bioprospecção é uma pesquisa com fins econômicos e comerciais e 

atende  à legislação, uma atividade específica do ramo industrial. A biopirataria é 

uma atividade ilegal, o contrabando do nosso conhecimento”. Categoria 2(i). 

 

As falas acima além ressaltar como aspecto principal da distinção, o 

atendimento ou não da legislação de acesso, também destaca a zona cinzenta que 

dificulta a separação entre as práticas de biopirataria e bioprospecção. A partir dessa 

percepção, pode-se afirmar o caráter processual que caracterizaria essas práticas. 

Nesse sentido, ao longo das diferentes etapas de acesso e uso dos 

recursos, haveria, na verdade, um continuum, de ações que deve atender aos 

requisitos legais, para se evitar a caracterização da biopirataria. 

Na categoria 3, ressalta-se a fala abaixo que alerta para a necessidade de 

tipificação legal do crime de biopirataria para a consecução das punições aos 

infratores da legislação de acesso ao saber tradicional e recursos genéticos. 

 

“Teve o caso do registro no Japão e isso é biopirataria, mas eu não 

saberia definir exatamente o que é um caso de biopirataria, a lei precisaria tipificar 

isso. 
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Existem outros crimes que podem ser afetos, é a mesma coisa de 

terrorismo, não existe um crime de terrorismo no Brasil, a constituição fala que o 

crime de terrorismo é equiparado ao hediondo, mas não existe o tipo penal para ser 

criminalmente punido”. Categoria 3 (f). 

 

Essa falha na legislação, bem como a falta de uma percepção mais 

aprofundada do tema por alguns magistrados, tem levado a decisões judiciais que 

desmoralizam as iniciativas de se coibir a biopirataria, como se pode observar na 

fala abaixo. 

 

“Tinha um alemão rastreado por telefone, seguido, filmado e foi pego no 

aeroporto de Brasília. Foi pego pela PF sem autuação do IBAMA. Foi preso por 

coleta irregular, transporte e acesso de remessa de componente do patrimônio 

genético sem autorização. 

O alemão foi obrigado a pagar a cesta básica. Ele foi preso, a PF 

entregou ele para a justiça e, no juizado especial federal, ele foi julgado. O juiz, 

sentenciou ele, determinando que ele pagasse tantas cestas básicas para uma ONG 

ou então ele iria preso por 1 ano. Ele pagou as cestas e o juiz liberou ele. Isso cria 

uma jurisprudência totalmente desfavorável para proteção do CT”. Categoria 3(j). 

   

Além da jurisprudência desfavorável e do efeito desmoralizante, há que 

se ressaltar que as ações de busca, rastreamento dessa biopirataria  por diferentes 

estados brasileiros, bem como a sua prisão gerou um custo elevado para o Estado.           

A seguir apresentam-se outros casos de biopirataria e bioprospecção levantados na 

pesquisa de campo. 

 

“Antes eles chegavam na aldeia para pegar borboleta(...)o próprio Estado 

não ligava para isso; é muito antigo. Muita coisa foi levada. 

Era assim: chegava alguém e dava bombom e dizia – Crianças,  vamos 

pegar borboletas? E a gente não tinha essa noção de que ele estava pegando e 

mandando não sei para onde. Isso já faz mais de 30 anos e ninguém falava nada lá 

na terra dos Tukanos. Isso era biopirataria”. Categoria 1(a). 

 

 “O jaborandi, o laboratório Squibb patenteou as propriedades que ele 
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tem(...) tem ainda o caso de cosmético, o breu branco com a Natura”. Categoria 1(c). 

 

Na fala acima, de uma liderança de população tradicional convidada 

permanente do CGEN, observa-se o relato crítico do caso envolvendo a empresa 

Natura, como uma prática biopirata, uma vez que ela teria acessado o saber 

tradicional das “cheirosas” de maneira não autorizada para o desenvolvimento de 

fragrâncias.  

Já a fala de outros conselheiros (membros da categoria 2) abaixo, relatam 

esse caso como exemplo de bioprospecção bem sucedido, pois uma vez tendo sido 

dirimida a contenda junto às “cheirosas” com a realização de acordos de anuência 

para a utilização do saber acessado indevidamente, e garantir benefícios advindos 

da comercialização do produto comercial, a empresa continua repartindo benefícios 

com a comunidade.  

Este caso é inclusive um dos únicos casos de bioprospecção que 

passaram pelo CGEN e acabou gerando um produto para o mercado. Mas os 

questionamentos levantados, inicialmente pelas “cheirosas”, mostram claramente a 

relação conflituosa entre os modos de se conhecer também o comportamento 

oportunista da empresa, que a princípio não reconheceu a contribuição das 

“cheirosas” no processo de bioprospecção.  

 

“Bioprospecção tem o perfume da Natura, inclusive ela é pioneira”.  

Categoria 2(i). 

 

“Bioprospecção? Esse caso da natura com Vêr-o-Peso, que gerou aquele 

perfume”. Categoria 2(l). 

 

“Biopirataria tem o caso do Conrad Gorinsky, que usou o conhecimento 

dos índios Wapishana em Roraima sobre duas plantas, uma árvore e um arbusto, o 

coração verde e o cunani.  

Ele pediu patente na União Européia para usos que equivalem aos usos 

que aprendeu com os índios, patenteou os 2 princípios ativos. 

Parece que na União Européia não precisa modificar os princípios ativos 

naturais... porque as leis de patentes são muito frouxas para atender aos interesses 

comerciais deles mesmo. Ele morou anos entre os Wapishana, um dia, ele sumiu”.  
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Categoria 2(k). 

 

O caso relatado acima é mais um exemplo típico de biopirataria, uma das 

substâncias ativas patenteadas é o cunaniol, que é usado como relaxante muscular, 

principalmente em cirurgias cardíacas derivada da planta cunanie (Clibadium 

sylvestre). Outra patente obtida, a partir da substância rupununine, foi a planta 

conhecida como coração verde ou biri-biri (Octotea radioei), para tratamento de 

tumores e AIDS. 

Gorinsky é químico e professor da Universidade de Oxford, acessou o 

saber dos Wapishana quando morou na Guiana Inglesa. Esse caso evidencia que a 

ocasião faz o bioladrão, que também se aproveita da imensa fronteira seca 

brasileira, que dificulta muito a sua fiscalização e policiamento, como é destacado na 

fala abaixo. 

“Eu estava há alguns anos atrás, em Rondônia, e com um pessoal da 

universidade lá, e desceu um hidroavião no rio Madeira, e me chamaram a atenção. 

Vinte minutos depois começaram a descer do avião, descendo coisa e entrando 

coisa, e ali vai ouro, vai aranha, vai dólar, vai cocaína, pedra preciosa, quer dizer 

aquele avião vai fazer trocas com os ribeirinhos, foi buscar encomendas. E isso 

continua existindo no país com essa fronteira seca imensa, enquanto isso a gente 

prende o pesquisador da USP que estava carregando uma folha para examinar lá, 

indo de universidade para universidade você é barrado e chamado de biopirata,  

passa constrangimento”. Categoria 2(f).  

 

A fala abaixo de um representante do MAPA destaca a disputa semântica 

que envolve o termo biopirataria, pois alega-se que o investimento para pesquisa e 

desenvolvimento justificaria o livre e irrestrito acesso ao saber tradicional e recursos 

genéticos. 

Mesmo não havendo qualquer destaque do entrevistado, acredita-se que 

essa visão esteja mais ligada ao uso do agrobiodiversidade, mesmo assim, 

considera-se que esta se constitua em um retrocesso, tendo-se em vista o atual 

marco regulatório implementado pelo CGEN.  

  

“Todos os casos denunciados como biopirataria, eles têm 2 faces, eles 

podem ser ou não considerados, depende do seu nível de corte.  
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Pegar uma coisa e levar para outro país e desenvolver é biopirataria hoje 

com a CDB, mas para nós que trabalhamos com pesquisa não é, pois isso recebeu 

um conhecimento agregado para gerar uma descoberta. O pesquisador tem que 

estudar muito e o país dele tem que investir em universidade, saúde e condição de 

trabalho.  

Mesmo esse usuário precisa do recurso e, portanto, tem que haver 

investimento de repartição e conservação. Já bioprospecção, eu não conheço 

nenhum caso que tenha passado pelo CGEN e resultado em produto comercial. O 

CGEN tem 3 contratos e são todos da Natura, o breu branco, etc”. Categoria 2(c). 

 

Em termos gerais, pode-se observar junto aos entrevistados uma 

tendência de se entender a biopirataria como o acesso e uso não autorizado pelo 

CGEN. As respostas que mencionavam aspectos da biopirataria na perspectiva 

legalista ou crítica foram episódicas.  

Apenas um representante da categoria 1 remeteu a um discurso crítico de 

biopirataria, como sinônimo de bioprospecção. Este entrevistado avaliou duramente 

a legislação de acesso como permissiva, e afirmou que, na verdade, o CGEN atuaria 

legitimando a biopirataria. Ou seja, de acordo com esse representante do discurso 

da autonomia cultural, a bioprospecção ensejada pelo CGEN seria apenas 

biopirataria “branca”, legalizada. 

Na ponta oposta a esta abordagem, obteve-se, junto a um entrevistado da 

categoria 2, além da abordagem legalista propriamente dita, uma vez que, para o 

entrevistado, os acessos deveriam se realizar livre de regulamentação. Na 

justificativa desse argumento, destacam-se os custos envolvidos na P&D de novos 

produtos a partir da biodiversidade. Nessa visão, a própria existência desses custos 

justificaria automaticamente o acesso livre e irrestrito. 

Entre os casos de biopirataria levantados, destaca-se o caso do químico 

inglês Conrad Gorinsky, que obteve diversas patentes a partir do conhecimento 

tradicional dos índios Wapishana. De modo adicional, relataram-se vários casos de 

coleta não autorizada de recursos genéticos como sendo práticas biopirataria. 

Acredita-se que isso seja um reflexo de uma tendência dos entrevistados em definir 

biopirataria em termos amplos e também da própria falta de tipificação legal do crime 

de biopirataria. 

 A seguir, se buscarão discutir os dados obtidos junto ao questionário 
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fechado, que levantou a posição dos entrevistados acerca de diferentes cenários de 

acesso do saber tradicional e recursos genéticos, no sentido de obter uma posição 

mais detalhada acerca de suas definições de biopirataria e bioprospecção.  

 

 

5.3.2.2 Distinguindo os usos e abusos do saber tradicional 

 

O questionário fechado “E” constitui-se de 7 cenários ou situações que 

buscam exemplificar as diferentes maneiras de se acessar os recursos genéticos e 

saber tradicional atualmente no Brasil. Em cada questão, o entrevistado deveria 

escolher qual definição ((1) Bioprospecção, (2) n.d.a. ou (3) Biopirataria) que  

descreveria melhor a situação apresentada. 

Na análise, as médias maiores que 2,5 sugerem que o grupo entrevistado 

tendeu a definir a situação apresentada como um caso de biopirataria, já médias 

menores que 1,5 sugerem que o grupo entendeu que o cenário em discussão é um 

caso de bioprospecção. 

A partir da apresentação do cenário em questão, a análise buscará 

comparar as médias das respostas obtidas em cada grupo, e também discutir as 

duas principais definições de biopirataria, a legalista e a crítica radical.  

Apresentar-se-á novamente a tipologia entrevistados que orientou a 

análise. 

A primeira categoria, “1”, reúne os dados dos entrevistados que fazem 

parte do CGEN como convidados permanentes e, portanto possuem apenas voz 

naquele conselho.  

A segunda categoria, “2”, reúne os respondentes que fazem parte do 

CGEN como conselheiros e, portanto possuem voz e voto naquele conselho.  

A terceira categoria, “3” agregou os entrevistados dos estudos de caso, 

cabe declarar que estes não possuem participação direta nas discussões do CGEN.  

 

Questão e1) No ano passado, a empresa norte-americana, ¨X¨ ,patenteou, 

nos Estados Unidos, o uso como inseticida do princípio ativo da planta ¨Z¨, originária 

da Malásia e com longa tradição de uso como repelente de insetos naquele país. 

 

Essa questão acima obteve média 2,7 junto ao o grupo 1 e 2,8 para os 
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demais o que indica que a grande maioria dos entrevistados avaliou o caso acima 

como biopirataria. 

Deve-se ressaltar que a referida situação é idêntica ao caso de 

biopirataria do nim nos escritórios de propriedade intelectual dos EUA e União 

Européia. Nesta análise, ele pode se entendido como um exemplo da definição 

legalista de biopirataria, uma vez que se concedeu uma patente à empresa que 

buscou se apropriar de formulações feitas a partir do nim. 

A situação exemplificada a seguir trata-se de uma coleta irregular, que 

não atendeu à legislação de acesso. 

 

Questão e2) Um pesquisador inglês foi flagrado no aeroporto de Belém 

transportando para o exterior amostras de fungos da floresta Amazônica sem 

autorização. 

 

Essa questão obteve médias maiores que 2,8 para todas as categorias, 

indicando que a grande maioria dos entrevistados entende que esse cenário 

caracteriza uma prática de biopirataria. 

Já a questão abaixo faz uma alusão ao caso do cupuaçu, mostrando uma 

situação semelhante de registro indevido de marca comercial a partir de um nome de 

planta nativa e amplamente conhecida no Brasil. 

 

 Questão e3) Uma firma do setor de alimentos da Argentina registrou 

como marca comercial naquele país a palavra “goiaba” 

 

As médias respostas dos entrevistados das categorias 1 e 3 foi 

respectivamente 3,0 e 2,5 o que mostra uma concordância de que esse cenário é 

um exemplo de biopirataria. 

Por outro lado, a categoria 2 apresentou média 2,3. Pode-se verificar que 

alguns conselheiros do CGEN questionaram a forma de apresentação dessa 

questão, em geral alegava-se que o caso acima não explicava se o registro da 

marca era feito para um produto derivado de goiaba ou que buscava tirar vantagem 

a partir de uma associação indevida com o nome da planta brasileira. 

Se fosse esse o caso, o cenário seria típico de biopirataria, como o 

cupuaçu. Entretanto, alguns entrevistados chamaram a atenção para o fato de que 
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se o registro fosse feito para uma marca de outro produto que não contivesse goiaba 

ou derivados, ou ainda, não remetia ou buscava aludir as qualidades da fruta, o 

cenário acima não poderia ser caracterizado como biopirataria.  

Já a situação apresentada abaixo inverte a situação típica de acesso aos 

recursos genéticos na qual o Brasil geralmente se envolve, pois de cedente de 

recursos e saberes ou vítima, ele passa a ser apresentado como usuário-algoz. 

Alude-se abaixo o caso do desenvolvimento da nova variedade cultivada do cafeeiro 

sem cafeína, que usou plantas oriundas da Etiópia, coletadas antes da CDB.  

 

Questão e4) Uma empresa brasileira desenvolveu uma variedade de 

eucalipto de alto rendimento, que possui um teor de celulose 80% maior. Para 

desenvolver essa variedade, foram usados germoplasmas coletados na Austrália, há 

vinte anos  

 

Esse cenário foi considerado como bioprospecção para as categorias 2 e 

3, que apresentaram respectivamente médias de 1,6 e 1,5. 

Acredita-se que o critério balizador da avaliação acima é o fato de que, no 

cenário exposto, a coleta teria sido realizada antes da assinatura da CDB, em que o 

acesso aos recursos genéticos era livre. 

Já a categoria 1 apresentou média 2,0, no entanto, cabe destacar que, 

apesar de se ter obtido respostas neutras, a maioria das respostas dos entrevistados 

apresentou grande variabilidade, pois, enquanto alguns entenderam que se tratava 

de um caso de bioprospecção, houve quem considerasse o caso acima como 

biopirataria nesse grupo. 

 

Questão e5) Um navio japonês descarregou peças automotivas no porto 

de Manaus. Em seguida, encheu seus porões com água do rio Amazonas, ricas em 

microorganismos aquáticos e seguiu de volta ao Japão. 

 

Na situação acima, destaca-se a fragilidade da fiscalização do acesso aos 

recursos genéticos brasileiros devidos não só à fronteira seca do Brasil, mas à 

vulnerabilidade e à dificuldade de controlar a saída de materiais contendo esses 

recursos para outros países. 

As médias obtidas foram de 2.0 para a categoria 1 e 2,3 para as 
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categorias 2 e 3 o que indica que para a maioria dos entrevistados essa situação 

não pode ser entendida como biopirataria ou tampouco bioprospecção. 

Já o cenário apresentado abaixo, busca exemplificar uma situação de 

acesso e uso indevido de saber tradicional, e que gerou uma patente. 

Questão e6) Entrevistando um mateiro, o pesquisador universitário 

brasileiro Dr. ¨B  ̈ficou sabendo da existência de uma planta até então desconhecida 

pela ciência. Sem a autorização do mateiro, Dr. ¨B¨ obteve uma patente nacional de 

um novo processo de extração de princípio ativo da planta.   

 

A situação acima foi entendida como sendo um exemplo de biopirataria 

pelos representantes da categoria 1 e 3, que apresentaram respectivamente as 

médias 3,0 e 2,8. 

A categoria 2 apresentou média 2,4, isso deveu-se tanto à escolha da 

resposta (n.d.a) pelos conselheiros do MAPA e MIDIC para esse cenário, quanto a 

avaliações de que isso se trata de uma caso de bioprospecção pelos representantes 

do MS e da EMBRAPA e, surpreendentemente, do próprio MMA. Em contraste, 

todos demais conselheiros da categoria 2 responderam que o cenário acima trata-se 

de um caso de biopirataria.  

O cenário acima exemplifica uma situação semelhante aquela ocorrida 

entre Conrad Gorinsky e o povo Wapishana. Considera-se temerário para a gestão 

do saber tradicional esse dissenso nas respostas obtidas na categoria 2, porque a 

situação descrita acima fere o direito de consentimento prévio informado do detentor 

do saber tradicional. 

Em seguida, apresenta-se um quadro que busca dar enlevo à “zona 

cinzenta” que desafia a regulamentação do acesso ao saber tradicional e recursos 

genéticos. 

 

Questão e7) Um laboratório suíço obteve recentemente naquele país, 

uma patente de um novo método de extração do princípio ativo da planta brasileira 

¨F¨, que possui amplo uso na medicina caseira brasileira 

 

A situação descrita nessa questão traz um caso semelhante ao do nim, no 

entanto, ele inclui e ressalta que o processo patenteado seria novo. Mesmo assim, 

isso não eximiria o solicitante da atender à legislação de acesso, com a solicitação 
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de anuência prévia e o estabelecimento de um contrato de repartição de benefícios 

através do CGEN. 

Esse cenário também obteve uma avaliação bastante variável com os  

entrevistados de todas as categorias. As médias obtidas foram de 2,3 para a 

categoria 3 e 2, 0 para as categorias 1 e 2. Acredita-se que as respostas tiveram 

essa distribuição irregular devido ao fato da questão não ter mencionado o 

atendimento ou não desse requisito legal.  

Em termos pontuais, destacam-se as seguintes representações que 

avaliaram o cenário acima como exemplo de biopirataria: FUNAI, MCT, ABONG e 

MS. Entre aqueles que responderam bioprospecção para essa questão destaca-se 

EMBRAPA, Fundação Palmares e MIDIC. 

De modo conclusivo observou-se que todas as categorias apresentaram 

uma percepção semelhante da distinção entre biopirataria e bioprospecção nos 

cenários apresentados. Na maioria das questões, a categoria 1 apresentou médias 

mais altas e menor variabilidade nas suas respostas que os outros grupos 

entrevistados, o que denota um posicionamento mais cético e crítico frente aos 

cenários apresentados e uma visão mais integrada dos componentes desse grupo. 

Comparativamente a categoria 2 apresentou as médias menores, e maior 

variabilidade nas respostas na maioria das questões. Muitos conselheiros com 

direito de voz e de voto revelaram-se constrangidos frente à solicitação desse 

questionário que buscava estabelecer posicionamento claro e definido frente aos 

cenários apresentados. Percebeu-se certo pudor em conceber determinados como 

bioprospecção, o que pode ser observado pelo expressivo número, de respostas 

(n.d.a.) para algumas perguntas.  

Acredita-se que isso se deva a diversos fatores. O primeiro refere-se à 

própria dificuldade de formulação dos cenários, uma vez que o pesquisador foi 

premido pela necessidade de apresentar cenários sucintos, mas bem descritos que 

permitissem uma avaliação bem informada do entrevistado. 

Outro fator alegado por alguns entrevistados foi a precariedade da 

legislação, que não determina o crime de biopirataria e também apresenta 

dificuldade de formular e definir a amplitude e o escopo de seu objeto de proteção. 

Em terceiro lugar, destaca-se o receio não declarado de uso político de 

informações colhidas, que poderiam, hipoteticamente, ser usadas para fins 

acusatórios. Esse alto índice de respostas (n.d.a.) pode ter sido ainda resultado do 
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cansaço dos entrevistados, uma vez que algumas entrevistas alongaram-se, e esse 

questionário foi o último a ser apresentado. 

Acredita-se que entre razões apresentadas acima, a dificuldade da 

legislação em definir precisamente o objeto de proteção tem ocasionado tanto os 

problemas de superburocratização do acesso, quanto de precarização do controle e 

proteção do saber tradicional, iniciado com projetos de lei que visam a liberalizar o 

acesso. 

Nessa tentativa de se definir biopirataria, se pode observar os 

inumeráveis intrincamentos que desafiam o trabalho do CGEN, incluindo-se 

diferentes níveis de uso do conhecimento e dos direitos de uso e posse dos 

territórios das populações tradicionais e povos indígenas, bem como as diferentes 

questões sociais e políticas que estes levantam.  

O caso do cupuaçu tratado neste capítulo revela apenas a “ponta do 

iceberg” da dificuldade em proteger o saber tradicional. O controle da propriedade 

intelectual obtida a partir a pesquisa desse tipo de recurso e saber acessado 

ilegalmente no Brasil, ainda não desencadeou ações práticas que coíbam esses 

abusos em nível nacional e internacional.  

Acredita-se que o argumento levantado por alguns representantes do 

discurso globalcêntrico de que a suposta “superburocratização” iria desencorajar a 

realização de acordos de bioprospecção seja questionável, pois, apesar das multas 

associadas ao acesso ilegal serem maiores que os custos de obtenção legal do 

acesso, os biopiratas dificilmente são reprimidos e presos e as multas ou punições 

nunca são aplicadas. Nesse sentido, pode-se perguntar: Por que uma empresa 

submeter-se-ia ao sistema do CGEN?  

No caso específico da empresa Natura, a resposta foi o chamado 

“marketing verde”, ou seja, o uso e divulgação comercial da imagem de uma 

empresa supostamente comprometida com a preservação do meio ambiente com 

fins lucrativos. Ainda que, como se debateu, neste capítulo, a mesma tenha sido 

acusada de biopirata recentemente pelas “cheirosas”, o que obrigou a empresa a 

repartir os benefícios obtidos da sua linha de fragrâncias a partir do breu branco 

(Protium pallidum ) e da priprioca (Cyperus articulatus L.), que fez uso de saber 

tradicional no processo de P&D.  

Nesse sentido, cabe afirmar que o controle do acesso instituído pelo 

CGEN não foi acompanhado da criação de mecanismos que efetivamente limitem e 
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punam a apropriação indébita, de recursos e saberes acessados ilegalmente, 

cabendo às populações tradicionais, povos indígenas, resistir contra esses abusos e 

lutar pelos seus direitos, aliás, como estas vêm buscando fazer desde os tempos 

coloniais. 

Esse quadro mostra-nos que a apropriação e incorporação do saber 

tradicional e dos recursos genéticos em formas de se conhecer e de se apropriar 

dominantes são uma prática amplamente disseminada e, em certa medida, também 

consentida veladamente pelo próprio Estado. Nesse contexto, o regime legal e 

científico dominante tem sido normalizado como superior a partir de práticas 

discursivas e da influência de grupos de poder no aparato estatal. 

 Ao lado disso, os modos de se conhecer e de se apropriar das 

populações tradicionais e povos indígenas têm sido marginalizados. Evidenciou-se 

esse fato a partir do exame do caso do cupuaçu e, principalmente, a partir de um 

dos seus desdobramentos específicos, o projeto aldeias vigilantes.  

Acredita-se que este projeto não tenha lidado de maneira adequada com 

a questão da proteção do saber tradicional e que ele tenha atuado no sentido de 

reproduzir os interesses do complexo acadêmico-empresarial-governamental 

dominante ao privilegiar a discussão do regime legal vigente e não as normas 

costumeiras dos povos indígenas incluídos no projeto. 

Pode-se afirmar que, ao articular o debate em termos da legislação de 

acesso vigente com essas comunidades, este projeto teria até efeitos 

contraproducentes para a proteção do saber tradicional. Uma vez que se criaram 

incentivos para se debater o interesse da comunidade em comercializar os seus 

recursos. 

Em resumo, o debate levantado aqui corrobora para a percepção de que 

a regulamentação vigente promove uma mercantilização do saber tradicional, 

catalisada, principalmente pela riquíssima diversidade social e ambiental brasileiras. 

Entretanto, os modos de saber e de se apropriar dos povos indígenas e populações 

tradicionais não têm sido tratados de maneira equânime.  

Por outro lado, observou-se que a atuação de uma “elite” de lideranças 

tem sido, ora questionada, ora celebrada pelo desenvolvimento de táticas de 

resistência e ocasionalmente de oposição à visão globalcêntrica no CGEN.      

 O envolvimento desta “elite” dá a impressão de uma representatividade e 

legitimidade no debate do CGEN, ainda que sua participação não tenha direito de 
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voto naquele conselho.  

No próximo capítulo, buscar-se-á aprofundar essa discussão acerca das 

lideranças, afinal, até que ponto esse participação no governo desvincula -as das 

questões demandadas pela sua base, influenciando e até modificando a maneira 

como a questão da biopirataria é problematizada pelas comunidades? À luz desse 

debate, buscar-se-á também revisitar a discussão da corrida pelo saber tradicional, 

discutir-se-á, de maneira conclusiva, como a própria academia vem trabalhando a 

recente polarização que o debate da gestão do saber tradicional vem sofrendo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

6.1INTRODUÇÃO  

 

[...]..vós outros mairs sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis 
grandes incômodos, como dizeis quando aqui chegais, e trabalhais tanto para 
amontoar riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem! 
Não será a terra que vos nutriu suficiente para alimentá-los também? Temos 
pais, mães e filhos a quem amamos; mas estamos certos de que, depois de 
nossa morte, a terra que nos nutriu, também os nutrirá.  

Discurso de um tupinambá anotado por Jean de 
Lery. (LERY, 1558; apud RIBEIRO, 2001, p.31). 
 
 

Este trabalho buscou apresentar uma compreensão crítica das práticas de 

gestão do saber tradicional no Brasil a partir da análise do processo de 

institucionalização do CGEN, da implementação de seus instrumentos, dos acordos 

nacionais e internacionais referentes a essa matéria e da apreciação do caso do 

cupuaçu, o que também deu enlevo ao debate da própria dinâmica da 

bioprospecção e biopirataria. 

De maneira adicional, para se analisar a posição do Estado brasileiro em 

relação à promoção e à proteção do saber tradicional, esse estudo buscou 

compreender o processo de formação do CGEN, as diferentes posições dos grupos 

políticos que atuam naquele conselho, bem como a influência desses grupos na sua 

linha da ação. Ou seja, ao explorar-se a dinâmica da gestão do saber tradicional, 

além da análise dessas condições materiais, este estudo também analisou como 

esse debate foi construído a partir do embate das diferentes discursos dos principais 

grupos políticos atuantes no CGEN. Esta tese buscou ainda contribuir para uma 

compreensão mais aprofundada do processo de mercantilização do saber 

tradicional. 

Pode-se afirmar que esse debate tem sido tratado a partir de um “discurso 

de acesso”, o qual busca privilegiar a legitimação e normalização do acesso ao 

saber tradicional e dos recursos genéticos visando principalmente ao seu emprego 

pelo setor industrial, destacando-se o farmacêutico e cosmético. Entende-se que 

isso esteja ocorrendo em detrimento do respeito e reconhecimento das normas 

costumeiras que regem o uso dos saberes e recursos das populações tradicionais e 
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povos indígenas, uma vez que as práticas do CGEN privilegiam os modos 

dominantes de se conhecer e de se apropriar.  

 No contexto da abordagem pós-colonialista, se empregou neste estudo 

alguns elementos da sociologia das emergências de Santos (2005), como o conceito 

de zona de contato. De maneira adicional, aplicou-se o conceito de normalização de 

Foucault (1984) bem como a sua análise do poder, que foi corroborada com uma 

interpretação contemporânea da história do acesso aos recursos genéticos e saber 

tradicional e do debate teórico da distinção entre saber tradicional e conhecimento 

científico. 

Realizou-se uma fusão inédita de dois conjuntos de tipologias para 

trabalhar a questão da gestão do saber tradicional, a partir da tipologia criada por 

Escobar (1998) que identifica os diferentes grupos de interesse que compõem o 

debate ambiental, e a tipologia modificada de Newing (2005), sobre as diferentes 

definições do saber tradicional.  

Neste capítulo conclusivo, proceder-se-á uma renovada discussão da 

idéia de corrida pelo saber tradicional e seus reflexos atuais junto à academia, às 

populações tradicionais e à própria gestão do saber tradicional. Esta discussão 

conclusiva será animada pela análise dos dados levantados no trabalho de campo, 

bem como um resumo e avaliação crítica da abordagem teórica empregada. Em 

seguida, reunir-se-á as principais conclusões dessa pesquisa e as sugestões para 

construção de uma agenda de pesquisa. 

 

 

6.2 A CORRIDA PELO SABER TRADICIONAL – COMENTÁRIOS CONCLUSIVOS 

 

O debate da corrida pelo saber tradicional foi empregado neste estudo 

como uma metáfora, para auxiliar a discussão da biopirataria e os problemas que ela 

traz para a gestão desse saber.  

Na seção 3.3, buscou-se apresentar a maneira de operação da coleta e 

uso de saber tradicional e recursos genéticos no passado, e como ela se vem se 

modificando, até a criação de consórcios de pesquisa que associam empresas, 

academia e governos nacionais na bioprospecção. Nesse tópico, se buscará  

revisitar essa discussão no sentido de se analisar conclusivamente os sentidos que 

a corrida do saber tradicional vem tomando atualmente, quais têm sido suas 
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repercussões na academia e seus reflexos junto às lideranças das populações 

tradicionais. 

No passado, as amostras de plantas e animais que eram obtidas para fins 

científicos eram fixadas em exsicatas, álcool ou empalhadas, além de terem sua 

imagem reproduzida em desenhos. Já o seu uso nem sempre tinha fins comerciais, 

pois havia pessoas que coletavam estes materiais com fins pedagógicos, consumo 

pessoal, apresentação ou ainda fins de classificação sistemática.  

Para os coletores daquela época, geralmente, um exemplar era o 

bastante, pois a sua motivação e interesse eram guiados, muitas vezes, pelas 

características anatômicas, estético-contemplativas e exóticas desses espécimes.  

Entretanto, para as pessoas que estavam interessadas em transferir estes 

materiais para outras áreas com fins comerciais, era preciso coletar um número de 

indivíduos compatíveis e representativos da população daquela planta ou animal. 

Isso ocorria principalmente devido à necessidade de se obter uma variabilidade 

genética que permitisse tanto a reprodução bem sucedida quanto futuros 

melhoramentos, visando à adaptação a novas áreas e seu uso comercial. 

Esse fato trazia implicações problemáticas, uma vez que se fazia 

necessário um conhecimento mais aprofundado da biologia das espécies estudadas, 

principalmente de sua biologia reprodutiva, além das características edafo-climáticas 

ideais para sua propagação, no caso das plantas. Mesmo em se tratando de 

espécies que se reproduziam através de sementes, o que seria uma maneira mais 

conveniente de transferir estes indivíduos, isso envolvia uma série de 

conhecimentos acerca das condições ideais de luz, umidade, temperatura, substrato 

e dormência da planta em questão, tendo-se em vista a obtenção de taxas de 

germinação e viabilidade suficientes para realizar uma transferência bem sucedida. 

O próprio caso da transferência da seringueira só pode ser realizado após 

o envio de três remessas sucessivas de sementes para o jardim botânico de Kew 

por Henry Wickham. (DEAN, 2002). Já outros casos que exemplificam esta 

dificuldade são relatados por Musgrave e outros. (2000). 

Como se procurou mostrar na seção 3.5 deste estudo, esta dinâmica 

passada de transmissão do material genético e saber tradicional foi superada por 

uma série de rupturas tecnológicas que começaram a ocorrer ainda no século 

passado.  

No contexto da biotecnologia podem-se exemplificar as seguintes 
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inovações: a primeira cultura de tecido bem sucedida realizou-se, a partir de plantas 

de tabaco, em 1944; o desenvolvimento de técnicas de armazenamento criogênicas 

de espermatozóides bovinos realizaram-se em 1949; os avanços da fertilização in 

vitro, a introdução de técnicas de recombinação de DNA foram realizados nos anos 

1970; e as técnicas de clonagem desenvolvidas no final dos anos 1980 e meados 

dos anos 1990. (PARRY, 2004). 

Estas técnicas permitiriam aos cientistas transportar, armazenar, 

reproduzir e retrabalhar o material genético, de um modo quase que independente 

dos próprios organismos, pois já se usava o avanço da síntese e recombinação 

desse material pela engenharia genética. Através do simples isolamento desses 

materiais dos organismos originários, pode-se acelerar tanto a sua reprodução 

quanto a produção isolada de compostos bioquímicos desejáveis, a partir da sua 

replicação artificial em condições controladas de laboratório. (PARRY, 2004).  

Portanto, se no passado eram necessárias grandes quantidades de 

material para viabilizar tanto a reprodução quanto o melhoramento de espécies, 

obtém-se hoje um grande avanço técnico com estas práticas, principalmente em 

termos reprodutivos. Uma vez que estas técnicas tornaram possíve l a reprodução, a 

partir de apenas um indivíduo, no caso das plantas, muitas vezes, apenas com parte 

de um indivíduo.  

Hoje a biotecnologia já permite que o material genético e bioquímico dos 

organismos vivos seja apresentado ou expresso em diferentes maneiras: amostras 

de tecido armazenadas criogenicamente, cultura de tecidos, DNA extraído, imagens 

digitais do tecido e seus compostos bioquímicos, e até mesmo seqüência de DNA 

completas armazenadas em bancos de dados.  

Todas estas novas representações dos organismos vivos impactaram o 

modo como se faz a coleta de material biológico e seu emprego na bioprospecção. 

Uma vez que até as exsicatas, amostras de plantas secas armazenadas nos jardins 

botânicos para fins de classificação, tornaram-se, nesse novo contexto, fonte de 

DNA para a bioprospecção. 

Entende-se aqui que essas novas características compõem o atual 

quadro da corrida pelo saber tradicional, possibilitando a aceleração da análise e uso 

do material biológico e do saber associado. 

Entretanto existem posições na academia que acreditam que essas novas 

técnicas venham a configurar um quadro de desaceleração da busca por esses 
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recursos e conhecimentos. Afinal, uma vez que a informação contida nesses 

organismos está “descorporificada”, passível de armazenamento e reprodução in 

vitro virtualmente eternos, e sua conservação in situ  deixaria de ter importância. 

Os avanços da biotecnologia são inegáveis, mas existem também 

especulações fantasiosas nesse campo que alegam a diminuição do interesse pelos 

recursos genéticos in situ e saberes tradicionais associados.  

Para Parry (2004), enquanto que algumas empresas continuam buscar 

novos compostos a partir da coleta in situ, muitas outras estariam dando preferência 

a técnicas que buscam criar esses recursos a partir da química combinatória ou da 

busca em amostras de material ex situ, uma vez que estas seriam mais acessíveis 

tanto geograficamente, quanto politicamente. A partir dessas estratégias, as 

empresas estariam desenvolvendo processos de replicação e recombinação, o que 

supostamente tornaria prescindível a obtenção de amostras em nível global. 

Nesse sentido, destaca-se que, em detrimento do “global sourcing”, as 

empresas estão focando seus esforços no “microsourcing”, no qual estas buscariam 

o desenvolvimento de novos produtos a partir de amostras armazenadas em bancos 

de germoplasma, jardins botânicos e outras coleções ex situ. Com isso, o 

desenvolvimento das biotecnologias teria possibilitado uma reavaliação positiva das 

possibilidades de uso das coleções ex situ, ao passo que teria reduzido os incentivos 

para a realização da bioprospecção in situ. (PARRY, 2004). 

Um ponto importante a ser destacado aqui é que a prática de 

“microsourcing” busca operar em uma brecha da CDB, pois esta não condiciona o 

acesso aos materiais de coleções ex situ obtidos antes de 1992, os mesmos 

requisitos e protocolos de acesso daqueles materiais acessados em condições in 

situ após 1992. 

Cabe ressaltar que essa é a mesma situação observada no caso dos 

pesquisadores brasileiros que desenvolveram a variedade de cafeeiro 

“descafeinada” a partir de uma variedade etíope antes da CDB. Desse modo, os 

bioprospectores não estão obrigados a compensar os detentores originais desses 

recursos e saberes e tampouco os controladores das coleções ex situ, têm 

obrigação legal de solicitar que os bioprospectores façam qualquer repartição. Esse 

comportamento traz implicações éticas sérias, uma vez que a maioria do material 

das coleções ex situ foi coletada com fins alegadamente científicos, e não com fins 

comerciais, sem a autorização dos detentores. Esse fato é agravado porque os 
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contratos que envolvem as empresas e as instituições mantenedoras das coleções 

ex situ não são divulgados, tornando-os imperceptíveis à opinião pública e aos 

detentores originais desses saberes e recursos.  

Mesmo assim Parry (2004) relata a ocorrência de um aumento no número 

de solicitações de espécimes junto aos curadores das coleções ex situ por 

empresas, pois alegam pesquisas com fins de identificação e distribuição geográfica.  

Acredita-se que o estabelecimento dessas parcerias comerciais entre 

empresas e instituições detentoras de coleções ex situ com fins comerciais, seja 

uma ameaça ao trabalho de pesquisadores envolvidos com sistemática vegetal e 

Etnociências em geral, uma vez que a distinção a priori entre coletas realizadas com 

fins de identificação e descrição daquelas realizadas com fins comerciais torna-se 

praticamente impossível.  

Sem dúvida que entre as razões para a aproximação das instituições 

científicas junto às iniciativas de bioprospecção das empresas destacam-se os 

cortes sucessivos no financiamento público à pesquisa, a subcontratação de 

profissionais e a redução do número de bolsas de estudo, etc. O que trouxe grandes 

dificuldades para a manutenção das coleções e também para a realização de novas 

pesquisas. 

Nesse quadro de precariedade e visando dar continuidade às suas 

atividades, essas instituições optaram por oferecer acesso às suas coleções, além 

de atuarem como agentes de coleta comercial subcontratados pelas próprias 

empresas. 

No contexto da corrida pelo saber tradicional, não há como negar que as 

novas técnicas desenvolvidas pela indústria da biotecnologia tornaram mais fácil e 

eficiente a coleta, a transmissão, o armazenamento, a concentração, a 

recombinação e a recirculação desses materiais e conhecimentos. 

Por outro lado, não se pode admitir, sem ressalvas, que as práticas do 

“microsourcing” sejam o único e exclusivo direcionamento tomado hoje pela indústria 

biotecnológica. 

Acredita-se que este redirecionamento seja um reflexo das demandas das 

populações tradicionais e povos indígenas, que tiveram uma maior visibilidade e 

respaldo após a CDB, pois, até então, as empresas não tinham obrigações legais a 

serem cumpridas no acesso e uso de saber tradicional e recursos genéticos in situ. 

A atual preferência dada pelas indústrias às práticas de “microsourcing”, 
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também se deve às acusações da ação biopirata das indústrias levadas a público 

pelas populações tradicionais, povos indígenas e ONGs. Esses fatos reunidos teriam 

verdadeiramente reduzido a realização de bioprospecção, a partir de recursos in situ. 

Acredita-se que esse redirecionamento não tenha diminuído o ritmo da corrida pelo 

saber tradicional e tampouco acabado com as práticas de bioprospecção in situ  

De certa maneira, pode-se afirmar que essa visão de que hoje a 

bioprospecção, a partir da coleta in situ, estaria obsoleta, mistifica as reais 

capacidades da pesquisa científica nos seguintes aspectos: ao desconsiderar a 

importância da variabilidade natural e dos processos de cooadaptação naturais das 

espécies em seus ecossistemas na geração e manutenção da biodiversidade; ao 

minimizar os problemas de degeneração precoce de animais obtidos pelas atuais 

técnicas de clonagem; e, principalmente, ao negligenciar a existência de espécies 

ainda desconhecidas pela ciência e os problemas relativamente comuns da 

manutenção das coleções ex situ , uma vez que mesmo as coleções armazenadas 

criogenicamente, tidas como um modo de armazenamento eterno, necessitam de 

reposições ocasionais. 

Outros pesquisadores, destacando-se Greene (2004), apressaram-se em 

usar esse novo quadro formado pela abordagem do “microsourcing” para criticar a 

própria existência da corrida pelo saber tradicional e da biopirataria.  

Como já se apresentou na seção 3.5, na visão desse autor, as lideranças 

das populações tradicionais estariam agindo como “atravessadores” de saber 

tradicional, “politizando” o debate do acesso aos recursos genéticos. Essa 

percepção é compartilhada também por Conklin e Graham (1995), que levantam as 

disjunções entre os objetivos dos ambientalistas e dos povos indígenas. 

Ao analisar a construção da distinção de sociedade primitiva e da 

civilização ocidental, Kuper (2005) afirma que há uma recente reinvenção da 

concepção de sociedade primitiva junto aos movimentos sociais indígenas. Para 

este autor, a idéia de sociedades primitivas seria uma miragem, um mito construído 

a partir da antítese entre a sociedade moderna, definida pelo Estado e seu território, 

a família monogâmica, e propriedade privada frente aquelas sociedades “ditas” 

tradicionais. 

Esse contradiscurso da biopirataria é corroborado pela alegação 

equivocada e tendenciosa de que não há mais plantas, potencialmente úteis, no 

desenvolvimento de novos fármacos a serem descobertas, uma vez que a taxa de  
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desenvolvimento de novos produtos, a partir de substâncias, estaria decrescendo e 

a maioria dos novos fármacos desenvolvidos a partir de plantas seria oriundo de 

florestas secundárias e quintais domésticos. (VOEKS, 2004). 

Pode-se contestar esse argumento através da análise de dados recentes 

que mostram um considerável aumento, cerca de 55%, no licenciamento de novas 

drogas obtidas a partir de recursos biológicos pelo FDA (Food and Drug 

Administration) no mercado norte-americano, comparando-se os dados dos 

medicamentos licenciados em 2006 com aqueles que foram licenciados em 2004. 

(BRUNT, 2006, p.5).  

O que este contradiscurso da biopirataria releva é que muito do que se 

divulga, sob o rótulo de ciência, cumpre, na verdade, um papel ideológico imediato, 

no sentido de se revitalizar, a partir de uma abordagem a-histórica, o falso 

argumento de que a cultura seria uma barreira ao desenvolvimento. Nesse sentido, 

sua utilidade seria a de embasar ações estratégicas de bioimperialismo, visando 

precarizar o acesso aos recursos genéticos e saberes tradicionais, além de 

marginalizar as formas costumeiras de proteção e uso desses recursos e saberes 

pelas populações tradicionais e povos indígenas. Pode-se, nesse sentido, afirmar 

que o contradiscurso da biopirataria é um elemento componente do discurso 

globalcêntrico.  

Entretanto considera-se que essa propaganda rudimentar não seja 

necessariamente ineficaz, uma vez que ela tem dado sustentação ao discurso 

globalcêntrico no sentido de se legitimar e normalizar as práticas de bioprospecção 

além de atuar na precarização tentativa de conexão entre os estilos de vida das 

populações tradicionais e o desenvolvimento operados pela CDB cujos princípios 

são implementados no Brasil pelo CGEN.   

Como foi mostrado na seção 3.5, esse contradiscurso tenta deslegitimar 

as lideranças e o próprio movimento indígena ao generalizar que todas as lideranças 

atuariam apenas de maneira auto-interessada. De certa maneira, ele representa 

uma continuidade do discurso colonial do passado, que também falhou, em 

reconhecer o estilo de vida dos povos que habitavam o país antes da “descoberta”  

do Brasil, uma vez que, apesar de se reconhecer que as terras achadas eram 

ocupadas, alegava-se, através do conceito de terra nullius, que elas não tinham 

dono e, portanto, eram passíveis de apropriação pelos europeus.  

Essa abordagem também é criticada por Warren (2001), quando este 
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discute a questão da identidade em populações de remanescentes indígenas. 

Segundo este autor (2001, p.55), esta perspectiva pode ser denominada como a 

tese do “oportunista racial”, pois declara que “os remanescentes das populações 

indígenas passaram a gravitar em torno da identidade apenas devido aos ganhos 

materiais”. Nesse sentido, alega-se que o uso dessa identidade é motivado pelo fato 

de que eles podem obter vantagens no acesso à saúde, à educação, ao emprego e 

à moradia, uma vez que se autodeclararam indígenas.       

A crítica que Warren (2001) levanta a tese do “oportunista racial” de que 

ela parte de um modelo de racionalidade que tem como premissa a escolha 

“racional-instrumental” na ação humana, reduzindo as diferentes ontologias à visão 

do homo economicus, determinada exclusivamente pela lógica do mercado.  

Nesse sentido, o fato de que alguns povos não falam mais a língua nativa 

ou apresentam uma cultura indígena íntegra ou bem preservada, não poderia ser 

tomado como uma justificativa para negar a identidade indígena, ainda que esta seja 

“pós-tradicional” (WARREN, 2004). Pode-se acrescentar, inclusive, que essa 

fragmentação de identificação deveu-se em grande parte aos sucessivos massacres 

que afetaram e afetam esses povos, com a imposição de perdas consideráveis da 

sua cultura, de seu território e das próprias vidas dos indígenas ao longo de 

sucessivas gerações. 

O contradiscurso acadêmico da biopirataria, apresentado aqui 

principalmente através do trabalho de Greene (2004) e Voeks (2004), não é 

composto apenas por uma crítica à legitimidade e à autenticidade das lideranças 

indígenas e alegações da baixa taxa de inovação obtida a partir de recursos 

biológicos e saber tradicional, ele  possui também uma aspecto prescritivo, que é a 

sua sugestão de que mercantilização da cultura seria o caminho mais adequado 

para os povos indígenas hoje. Por isso, alguns autores insistem que “tratar o 

conhecimento como propriedade é talvez a melhor e única maneira dos povos 

indígenas definirem, representar, manter ou usar sua herança” (CARNEIRO DA 

CUNHA, 1998 apud BROWN, 2004, p. 62). 

O problema levantado nesta visão é de que o caráter da sua posse e do 

uso do saber tradicional é essencialmente coletivo, mesmo havendo, em alguns 

casos, detentores especializados e práticas que remetem à existência de noções de 

titularidade individual de determinados artefatos culturais. 

Entretanto, deve-se ressaltar que essas relações dependem de um 
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contexto social que lhe defina e dê forma. Portanto, freqüentemente, as relações 

econômicas dessas sociedades estão imbricadas tanto em termos sociais, morais e 

culturais. Pode-se afirmar que essas relações não são fruto de uma lógica 

maximizadora individualista, mas sim de um foco no estabelecimento e manutenção 

de laços de confiança entre os membros de determinado comunidade ou povo 

indígena. Ou seja, essa forma de troca possui uma dimensão de avaliação distinta 

da racional-maximizadora, que não termina com a sua realização, e que pressupõe 

um compartilhamento dos mesmos valores e padrões culturais. (APPADURAI, 2005). 

Para Kopytoff (2005), enquanto que a mercantilização homogeniza o 

valor, a cultura singulariza e discrimina-o. Nesse sentido, o corolário dessa distinção 

seria que a mercantilização excessiva teria um efeito anticultural.  

Realçar esse fato não implica em tomar o efeito da economia de mercado 

exclusivamente um elemento de deterioração cultural e da vida social, mas sim 

corroborar com a percepção de que ele não é um mecanismo neutro, que equilibra, 

por conta própria, a justa relação entre os indivíduos, e que, muitas vezes, ele tem 

efeitos contraproducentes para a proteção do saber tradicional. De certo modo, essa 

percepção é corroborada por Gudeman (2004) que ressalta que os mercados – 

estruturados pela troca de direitos de propriedade – nunca existem fora de um 

contexto cultural, uma vez que os próprios direitos de propriedade possuem 

justificativas locais, ou seja, são dependentes dos próprios participantes do mercado, 

que compartilham valores e escalas semelhantes na apreciação da qualidade da 

mercadoria, da transação e seu significado. 

Acredita-se que a visão celebratória e fatalista do processo de 

mercantilização desse saber, protagonizada, pelo contradiscurso da biopirataria, 

traga ameaças não negligenciáveis para a proteção do saber tradicional e do estilo 

de vida de seus detentores. Para Brown (2004, p.63),  

 

[...] infelizmente a flexibilidade de pensamento que permite aos 
antropólogos mover confortavelmente entre significados literais e figurativos 
de propriedade não é característica daqueles que são incumbidos de 
implementar a lei. A lei tem a sua própria lógica implacável, e pode ter 
desdobramentos que são difíceis de se prever ou controlar.  

 

Assumir os riscos decorrentes do processo de mercantilização para as 

populações tradicionais não implica em negar a própria autodeterminação ou 

agência indígena, pois, não raro, o ímpeto de comercialização dos saberes e 
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recursos biológicos parte das próprias lideranças, geralmente, as mais jovens.  

Não obstante, a abordagem de gestão proposta pelo CGEN, que pode ser 

entendida como “vender para salvar,” impõe a necessidade de reavaliar criticamente 

as iniciativas de mercantilização do saber tradicional e dos recursos genéticos pelos 

povos indígenas e populações tradicionais, sejam estas realizadas através de 

acordos de bioprospecção ou de parcerias comerciais intermediadas por ONGs, uma 

vez que ela pode se configurar como uma ameaça à proteção do saber tradicional. 

Assim, destacam-se os seguintes efeitos negativos decorrentes desse processo de 

mercantilização do saber tradicional: (i) tende a ofuscar para a sociedade em geral, 

os problemas relacionados à sobrevivência cultural e física das comunidades, 

especialmente daquelas indígenas; (ii) pode ser utilizado como um mecanismo 

disfarçado de integração de comunidades indígenas à sociedade dominante; (iii) 

tende a causar impactos culturais devido às transformações na organização social e 

nas relações tradicionais da comunidade com seu meio natural, e (iv) pode causar o 

abandono de festivais ou práticas tradicionais importantes na manutenção dos laços 

internos da comunidade, devido ao conflito gerado pelo tempo dispensado com a 

atividade destinada a produzir produtos para o mercado.  De maneira complementar, 

a mercantilização dos recursos biológicos também traria efeitos negativos para as 

populações tradicionais, tais como: (i) pode causar aumento na caça e coleta; (ii) 

pode aumentar a dependência das populações junto à agricultura e produtos 

industrializados, em detrimento da coleta de produtos florestais para uso próprio; (iii) 

pode implicar no aumento da área desmatada para agricultura devido à adoção de 

novas tecnologias ou perdas de produtividade por alterações no ritmo de execução 

das práticas tradicionais. (MORSELLO, 2004, p.12 e COLCHESTER, 1989 apud 

MORSELLO, 2004, p.12). 

Em síntese, o que essa crítica ao contradiscurso da biopirataria revela é 

que, apesar de não se condenar, a priori, a economia de mercado e a lógica 

integrativa do processo de mercantilização como a causa única da deterioração e 

perda do saber tradicional, há que se destacar que ela tem impactos sérios para a 

manutenção dos saberes e práticas das populações tradicionais, revelando-se, na 

maioria das vezes, uma estratégia inapropriada para a gestão do saber tradicional.    

De certo modo, pode-se assumir que a comercialização do saber 

tradicional tenha, até alguns efeitos positivos, pois traz renda às comunidades, e 

permite a sua reprodução, ainda que seja em forma alterada. Mesmo assim, essas 
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populações sofrem com a situação de que nesses acordos de bioprospecção e 

parcerias comerciais, eles atuam apenas como fornecedores de conhecimento 

tradicional, insumos, ou artesanato. Não há incentivos para que os detentores 

busquem por conta própria a integração dessas atividades, de maneira a obter-se 

um maior valor agregado. De fato, ou eles acabam atuando ou como coletores de 

recursos naturais para os “brancos” ou passam a atuar como fornecedores de saber 

tradicional ou ainda artesãos, uma vez que essas parcerias e acordos de 

bioprospecção não criam espaço para melhores condições de treinamento, de 

emprego e de renda. A relação de poder existente entre os detentores do saber 

tradicional e aqueles que querem empregá-lo na indústria ou comércio também 

podem ser entendidas como uma relação desigual, que aprofunda o legado colonial. 

Ao se constatar a diferença do poder político-econômico e capacidade de 

barganha na problemática estudada, juntamente com análise da corrida pelo 

conhecimento tradicional, que se revela neste novo século como uma forma de 

riqueza social inestimável, é pertinente concluir que o Estado juntamente com 

sociedade civil organizada são os responsáveis pela coordenação dos interesses no 

processo de gestão do conhecimento tradicional. Nesse sentido, converter a 

biopirataria e outras formas de uso lesivas em práticas de gestão desse saber 

socialmente equânimes e ambientalmente sustentáveis continua sendo um desafio 

tanto para o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético como para a sociedade 

envolvida. 

Os dados obtidos nesse trabalho mostram que 61,5% dos entrevistados 

concordam com a existência da corrida pelo saber tradicional, enquanto que 23,0% 

discordam e 15,5% não souberam responder. A maioria das respostas negativas 

ocorreram principalmente entre os entrevistados da categoria 2, pertencentes ao 

grupo da biotecnologia, mostrando que o contradiscurso da biopirataria relevado 

aqui, também é componente da abordagem globalcêntrica, no sentido de que ela 

busca dar respaldo teórico e questionar a própria existência da corrida pelo saber 

tradicional através da negação da biopirataria e dos aspectos negativos da 

mercantilização do saber tradicional. 

Já os entrevistados da categoria 1 e 3 foram quase unânimes em 

concordar com a existência da corrida pelo saber tradicional, o que também realça a 

divisão entre as posições defendidas por essas categorias de análise. 

A maioria dos entrevistados concordou que os recentes avanços técnicos 
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na área da biotecnologia são elementos causadores da corrida pelo saber 

tradicional. De maneira adicional, a implementação e fortalecimento de sistemas de 

propriedade intelectual foram considerados também como um fator causador dessa 

corrida. 

Por outro lado, a implementação da legislação de acesso a estes saberes 

e recursos pelo CGEN não foi entendida como um elemento causador da corrida 

pelo saber tradicional. Acredita-se que essa percepção deveu-se principalmente ao 

número reduzido de contratos celebrados com participação do CGEN e mais, 

especificamente, pela visão amplamente difundida entre os membros do grupo da 

biotecnologia, de que o CGEN seria apenas um entrave burocratizante, que estaria 

prejudicando o bom andamento da pesquisa científica no Brasil.     

A partir da análise da distinção das concepções de biopirataria e 

bioprospecção junto aos entrevistados, observou-se uma tendência generalizada de  

entender a biopirataria como o acesso e uso não autorizado pelo CGEN. As repostas 

que mencionavam aspectos da biopirataria na perspectiva estritamente legalista ou 

crítica foram episódicas. Raramente observou-se o atrelamento da biopirataria 

exclusivamente à obtenção indevida de propriedade intelectual entre os 

entrevistados (perspectiva legalista), ou concepções de que a maioria dos acessos 

seria lesivo para as populações tradicionais (perspectiva crítica). Por isso, se afirma  

conclusivamente que não há um contrafluxo na corrida pelo saber tradicional 

ocasionado pelo “microsourcing”, mas uma redefinição de seus termos devido, em 

grande parte, à iniciativa de regulamentação do Estado através do CGEN, e a uma 

aceleração de sua dinâmica, devido ao desenvolvimento de novas técnicas no setor 

de biotecnologia. Essa perspectiva foi corroborada tanto pela apreciação do caso do 

cupuaçu, quanto pelo dado escandaloso do crescente número de patentes 

concedidas no exterior (cerca de 2.000 patentes concedidas após a CDB, para 51 

plantas pesquisadas) para supostas “invenções” obtidas a partir de plantas 

brasileiras sem a obtenção de autorização de acesso no CGEN. 

Já contra a biopirataria não existe uma política razoável, deve haver 

repressão, e o primeiro passo para gestão é a proteção do conhecimento tradicional. 

Desse modo, as propostas do tipo “vender o conhecimento para salvá-lo” não 

parecem factíveis tanto em termos de sua equanimidade quanto de sua 

sustentabilidade. Esta proteção deve atender a todos aqueles que detêm 

conhecimento útil e de valor não apenas instrumental, afinal, na corrida pelo 
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conhecimento tradicional, o seu desaparecimento é uma tragédia para aqueles que 

dependem dele para a sobrevivência.  

Após tratar conclusivamente da questão da biopirataria a partir da 

metáfora da corrida do saber tradicional, discutindo-se as diferentes abordagens da 

academia e sua dinâmica, juntamente à análise dos dados obtidos na pesquisa de 

campo,  buscar-se-á, na próxima seção, apresentar as principais conclusões 

referentes a análise crítica da abordagem teórica.  

Também se reunirão os demais resultados obtidos que ainda não foram 

tratados neste capítulo conclusivo, a saber: a questão das diferentes concepções de 

saber tradicional e de seus usos; o processo de criação e institucionalização do 

CGEN; a influência dos acordos internacionais; as avaliações dos diferentes 

instrumentos de gestão do saber tradicional; bem como a visão de futuro para a 

gestão do saber tradicional pelos entrevistados. 

 

 

6.3 RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS, CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS 

CRÍTICOS SOBRE A ABORDAGEM TEÓRICA EMPREGADA  

 

 

Este trabalho procurou reunir informações que demonstrassem como os 

diferentes grupos envolvidos na gestão do saber tradicional no Brasil avaliam o 

contexto de criação e implementação do CGEN e de seus mecanismos. Aliado a isso 

se procedeu a uma análise historicizada que permitiu revelar tanto a trajetória da 

criação desses instrumentos quanto a sua lógica interna, longe de uma mera 

acumulação de detalhes cronológicos ou da relativização óbvia de que cada situação 

particular é diferente das demais e está sujeita a mudanças contínuas.  

A abordagem teórica e a análise desse estudo buscaram situar a 

discussão da gestão do saber tradicional em seu contexto mais amplo, conforme a 

sua operação presente. Através da discussão desse contexto pertinente , foi possível 

analisar, em detalhe, a razão, o sentido e a qualidade das mudanças atuais que 

afetam a gestão do saber tradicional.  

Acredita-se que a abordagem empregada nesse estudo permitiu aclarar, 

de maneira unificada, os pontos principais da gestão do saber tradicional no Brasil, 

bem como enlevou as diferentes táticas usadas pelos diferentes grupos envolvidos 
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para a consecução de seus objetivos. 

Buscou-se reunir neste tópico, à luz da abordagem teórica trabalhada, os 

principais resultados obtidos na pesquisa, sumarizando os principais 

posicionamentos, objetivos e problemas enfrentados por cada grupo de interesse e 

seu impacto para a gestão do saber tradicional.  

Para proceder à análise contemporânea da gestão do saber tradicional no 

Brasil, fez-se necessária a criação de uma abordagem teórica nova, baseada no 

quadro da Ecologia Política, destacadamente a partir de sua vertente pós-colonial.  

Este quadro partiu do uso conceito de zona de contato, (SANTOS, 2004), 

debatido por este autor, no contexto da sua sociologia das emergências e a idéia de 

normalização, (FOUCAULT, 1984) trabalhada a partir da sua análise do poder. 

A partir desvelamento da lógica de criação, operação e normalização de 

conceitos dominantes de conhecimento e propriedade, buscou-se discutir como a 

relação conflituosa entre os diferentes modos de se conhecer e se apropriar revela 

relações de poder assimétricas que acabam por privilegiar concepções dominantes 

de propriedade e conhecimento. 

Entretanto, essas práticas estão abertas à contestação e resistência, por 

parte dos detentores do saber tradicional. Na apreciação desse processo, enfatizou-

se o papel das lideranças dos povos indígenas e populações tradicionais, 

freqüentemente vistas como um empecilho pelo grupo globalcêntrico, e, muitas 

vezes, condicionada a atuação de uma “elite” de representantes.  

Destacou-se que, não raro, estes representantes possuem uma carga 

excessiva de atribuições, e que sua atuação também é dificultada pelas próprias 

dimensões continentais do Brasil, tendo-se em vista, inclusive, que as reuniões do 

CGEN são realizadas em Brasília.  

Frisou-se que estas lideranças tendem a internalizar a problemática da 

gestão do saber tradicional a partir de uma perspectiva eminentemente 

ambientalista, exógena às populações tradicionais e povos indígenas. Discutiu-se 

que, muitas vezes, isso teria um efeito contraproducente, uma vez que ações 

voltadas diretamente à proteção e promoção de seus modos específicos de saber e 

apropriar não estão sendo claramente priorizadas por essas lideranças. 

A combinação dos conceitos de zona de contato dos modos de se 

conhecer, zona de contato dos modos de apropriar, juntamente com uma tipologia 

integrada de saber tradicional e grupos de interesse envolvidos na questão da 
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gestão do saber tradicional, criada a partir da unificação das tipologias de Newing 

(2005) e Escobar (1998), é que permitiu um mapeamento prévio dos grupos 

atuantes na gestão do saber tradicional. 

  Além deste mapeamento prévio, esta tipologia teve uma contribuição 

importante para a obtenção dos resultados dessa pesquisa, ao enlevar os 

mecanismos de normalização dos conceitos de saber e propriedade dominantes, 

bem como possibilitar uma análise das estratégias políticas de cada grupo envolvido 

na gestão do saber tradicional. 

 

 

6.3.1 A zona de contato: conhecimento científico x saber tradicional 

 

O uso do conceito de normalização (FOUCAULT,1984) permitiu a 

observação e análise do processo de estabelecimento do conhecimento científico 

como modo dominante de se conhecer na gestão do saber tradicional.  

No estudo da distinção entre o saber tradicional e o conhecimento 

científico, destacou que haveria uma tendência de “cientifização” do saber 

tradicional, pois este seria particularizado, validado e generalizado, a partir das 

premissas do conhecimento científico. Observou-se que a aplicação desses critérios 

e práticas de normalização junto ao saber tradicional seguiria uma relação particular 

de poder, utilidade e verdade, resultando em um quadro no qual apenas o saber 

tradicional tido como útil tornar-se-ia passível de proteção.  

De maneira adicional, mostrou-se que o saber tradicional, que não pode 

ser prontamente abstraído e empregado, seria visto até como uma “barreira cultural” 

ao desenvolvimento econômico. 

Portanto, o estudo da distinção entre saber tradicional e conhecimento 

científico foi essencial a este trabalho, uma vez que permitiu identificar o processo 

sociopolítico que configura a legitimação do conhecimento científico e a 

deslegitimação do saber tradicional. Ao apresentar-se a corrida pelo saber 

tradicional, em seu caráter histórico, bem como sua conformação atual, revelou-se 

que o processo de legitimação do conhecimento científico não é neutro, guiado por 

uma razão abstrata, desinteressada e moralmente superior. 

A análise da corrida pelo saber tradicional mostrou que a prática da 

biopirataria não é nova, e que suas raízes remontam ao período colonial. Buscou-se 
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esclarecer que a falha em se reconhecer as contribuições e os direitos das 

populações tradicionais e povos indígenas no passado não pode ser usada para 

justificarem os abusos atuais. Isso levanta a questão da validade de muitas 

solicitações atuais de registro de patentes que alegam “passo inventivo”, mas que, 

na verdade, representam um abuso legal e econômico e um desrespeito às 

inovações e práticas das populações originalmente detentoras desse saber. Esta 

análise, agregada à discussão do caso do cupuaçu, permitiu a discussão do alcance 

efetivo das atuais práticas da gestão do saber tradicional como instrumento de 

proteção contra a biopirataria. 

A apreciação dos modos diferentes de se conhecer que configuram essa 

zona de contato foi de fundamental importância para se analisar como os integrantes 

do CGEN avaliam os instrumentos e práticas da gestão do saber tradicional criado e 

estabelecido, por este órgão, bem como os seus efeitos.  

Para realizar esse fato, partiu-se da análise e discussão dos diferentes 

conceitos de saber tradicional apresentados pelos entrevistados, bem como as suas 

percepções acerca dos usos desse tipo de saber.  

Tendo-se em vista a análise dos dados realizada sobre o conceito de 

saber tradicional no capítulo 6, pode-se afirmar que a maioria dos entrevistados 

parte de uma definição ampla de saber tradicional, que inclui aspectos da visão de 

mundo, práticas culturais e estilo de vida de seus detentores.  

A declaração de uma definição ampla de saber tradicional ocorreu 

principalmente entre os conselheiros do CGEN (categoria 2). Acredita-se que a 

escolha de uma definição ampla de saber tradicional por esses entrevistados seja 

reveladora de uma atitude defensiva frente às críticas de que o CGEN estaria 

promovendo uma mercantilização desse saber. Isso dificultou, inicialmente, a 

observação das diferentes posições entre os grupos estudados. Ainda tratando-se 

dessa categoria de análise, observaram-se aspectos de uma visão do saber 

tradicional como mercadoria apenas através das falas de alguns componentes do 

grupo da biotecnologia, destacadamente o MCT e o MAPA. Outros componentes 

dessa categoria como o MMA apresentaram definições que remetiam mais ao uso 

do saber tradicional como componente técnico de manejo ambiental sustentável. 

Observaram-se, nas definições dos entrevistados das categorias 1 e 3, 

aspectos relacionados à luta pelos direitos de autonomia dessas comunidades, bem 

como da integração desses saberes junto ao seu estilo de vida e visão de mundo, o 
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que remete a uma definição de saber tradicional como ferramenta política e sistemas 

de conhecimento. 

Ou seja, enquanto que os membros da categoria 1 apresentaram um 

entendimento que se aproximou da definição de saber tradicional como ferramenta 

política, enfatizaram-se aspectos da titularidade coletiva, que buscam validar direitos 

coletivos sobre esse saber; os dados obtidos junto aos representantes do grupo da 

biotecnologia (membros da categoria 2) sugerem o entendimento desse saber como 

mercadoria, a partir da ênfase na questão da dificuldade de se identificar um titular 

individualizado desse saber.     

Nesse sentido, pode-se afirmar que o principal ponto nevrálgico da 

polaridade entre a visão das lideranças de populações tradicionais (componentes da 

categoria 1) e o grupo da biotecnologia (componente da categoria 2) é a questão da 

titularidade do saber tradicional e também dos territórios ocupados por essas 

populações.  

Cabe ressalta que algumas definições de saber tradicional foram 

apresentadas na forma de oposição, ou seja, o saber tradicional foi visto como uma 

antítese do saber científico, o que revela um preconceito acerca dos outros modos 

de se conhecer, tomados como irracionais e, até mesmo, supersticiosos. 

Esse fato também ressalta a relevância da abordagem teórica empregada 

nesse trabalho, - o conceito de zona de contato - que parte da importância do estudo 

da relação conflituosa das diferentes formas de conhecer e apropriar, para a análise 

da gestão do saber tradicional. 

Com relação aos usos do saber tradicional, a análise de dados revelou 

uma ampla concordância junto aos entrevistados de todas as categorias em relação 

ao uso do saber tradicional como insumo para o processo de pesquisa e 

desenvolvimento de inovações industriais. 

De maneira complementar, observou-se que a maioria dos entrevistados 

concorda acerca do uso do saber tradicional como instrumento de reivindicação de 

direitos pelas populações tradicionais e povos indígenas, embora se tenha 

observado que alguns componentes da categoria 1 tenham discordado acerca do 

uso do saber tradicional como ferramenta política pelas lideranças das populações 

tradicionais e povos indígenas.  

Ao se levantar a questão de que o CGEN atuaria promovendo a 

mercantilização do saber tradicional, observou-se um antagonismo entre a categoria 
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1 e 2, pois se revelou que, enquanto que os representantes da categoria 1 

concordam que o CGEN promove a mercantilização do saber tradiciona l, os 

representantes da categoria 2 discordam dessa posição ou tendem a desconsiderá-

la. 

Essa polarização entre esses grupos foi o principal traço observado a 

partir dos dados de campo, entretanto, foi observada alguma variação interna aos 

grupos frente algumas questões mais específicas. Tal fato foi exemplificado pela 

demanda do Ministério da Defesa. Nesse caso, pode-se afirmar um alinhamento de 

sua posição com a perspectiva globalcêntrica, pois sua representação busca focar a 

soberania nacional, em detrimento das demandas de autodeterminação das 

populações tradicionais e povos indígenas, que freqüentemente são vistas como 

uma ameaça. Já a representação da FUNAI apresentou um posicionamento mais 

incerto, ora alinhando-se com o discurso dos detentores do saber tradicional, ora 

alinhando-se com a perspectiva globalcêntrica.   

 

 

6.3.2 A zona de contato: propriedade intelectual x normas e práticas 

costumeiras de proteção e uso do saber tradicional 

 

A segunda ferramenta teórica usada nesse estudo foi a discussão dos 

diferentes modos de se apropriar. A partir desse tópico, discutiram-se os acordos e 

instituições internacionais que conformam o debate sobre o acesso ao saber 

tradicional e recursos genéticos, destacando-se o contexto da criação dos 

instrumentos de propriedade intelectual e da legislação de acesso até a discussão 

de sua lógica intrínseca, seu escopo, e a efetividade da sua aplicação para a 

proteção do saber tradicional.  

Buscou-se destacar a falta de conhecimento sobre as normas 

costumeiras das populações tradicionais e povos indígenas que regem o uso desses 

saberes no seu contexto local, e como concepções alienígenas de propriedade e 

valor desse saber são normalizadas e privilegiadas sobre as práticas dessas 

populações. 

Ao debater a emergência da economia informacional e a atual aceleração 

e redirecionamento da corrida pelo saber tradicional, demonstrou-se que a questão 

do acesso ao saber tradicional não pode ser desvinculada de seu contexto político-
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econômico. 

Mostrou-se que, longe de serem neutras, as práticas que regulamentam o 

acesso a esse saber tem implicações mais amplas, e que estas tendem a favorecer  

sua mercantilização.  

A partir de um discurso globalcêntrico, que se assenta principalmente 

sobre a idéia de “comercializar para salvar” (McAFEE, 1999), o processo de 

mercantilização do saber tradicional é justificado como um caminho auto-evidente e 

inquestionável, uma verdadeira panacéia para a gestão do saber tradicional.  

Nesse quadro, os saberes tradicionais seriam recontextualizados através 

de um regime de propriedade externo às comunidades, que agregam novos valores 

comerciais a esse saber através da sua transformação em propriedade privada. Isso 

traz implicações sérias para a manutenção dos estilos de vida tradicionais uma vez 

que exclui os detentores originais desse saber, ou trata-os apenas como 

fornecedores de insumo para o processo de inovação tecnológica das indústrias. 

Argumentou-se que a atual conformação do debate trouxe desafios aos 

representantes das populações tradicionais também no nível político. Entre os 

defensores do discurso globalcêntrico, alegou-se a existência de uma falta de 

representatividade e legitimidade das lideranças dessas populações, que raramente 

consultariam suas bases e que muitas vezes estariam privilegiando interesses 

pessoais em detrimento daqueles para os quais foram escolhidos.  

Na pesquisa de campo, não se encontrou indícios que confirmassem 

essas acusações, entretanto observou-se que, freqüentemente, existe um 

alinhamento político automático entre a posição das lideranças das populações 

tradicionais e posição defendida pelos representantes do MMA e demais membros 

do grupo do meio ambiente no CGEN. 

Essa percepção é reveladora da precariedade dessas lideranças, uma 

vez que se entende que não basta simples presença de representantes dos 

detentores de saber tradicional no CGEN para garantir o caráter equânime e 

sustentável do uso dos recursos e saberes. Na verdade, destacou-se que a sua 

participação tem sido passiva, uma vez que eles não são capazes de influenciar 

realmente os processos de escolha da agenda e a tomada de decisão da gestão do 

saber tradicional. Eles apenas são informados do que vai acontecer, a partir dos 

objetivos predeterminados pela legislação que instituiu o CGEN. Nesse sentido, 

apesar de sua participação ter um caráter funcional, legitimando o processo de 



 360 

gestão do saber em curso no CGEN, ela não tem um caráter interativo, fundado na 

mobilização independente das populações tradicionais frente às instituições 

externas, desafiando o caráter de distribuição desigual de poder revelada pela 

própria estrutura fechada do CGEN.  

Isso impossibilita uma atuação que tente promover os regramentos 

costumeiros dessas populações frente aos modos dominantes de se apropriar, 

dificultando a manutenção das condições necessárias para a sua reprodução 

sociocultural. 

Além disso, acredita-se que esse caráter dependente e funcional das 

lideranças tenha um papel contraproducente para a proteção do saber tradicional em 

médio prazo, pois criaria um possível efeito desmobilizador do movimento social, em 

virtude da relativa integração de seus objetivos aos objetivos institucionais do 

CGEN. Outro aspecto negativo seria que, dado o atual quadro, dificilmente a 

representação pode-se manter, caso sejam suspensos os incentivos oferecidos pelo 

Estado para promover a sua participação. 

De maneira complementar, destacou-se que o processo de 

mercantilização não é unívoco, uma vez que para determinadas populações que têm 

o controle de seus territórios, recursos e saberes, a bioprospecção pode servir como 

uma oportunidade de ganhos econômicos, comparadamente mais rentáveis que 

outras atividades desempenhadas localmente. Dessa maneira, afirma-se a 

possibilidade de que esse tipo de comércio tenha efeitos positivos para a 

manutenção dos estilos de vidas tradicionais, desde que essa integração seja feita 

de modo seletivo e cauteloso, resguardando-se a independência do modo de vida 

dessas populações frente ao mercado. Essa ressalva é importante, uma vez que 

processo de mercantilização reflete um grande desequilíbrio entre as distintas 

formas de se conhecer e de se apropriar, o que gera uma separação entre os 

detentores do saber tradicional e as empresas interessadas em acessá-lo para 

operar a sua transformação em inovações tecnológicas lucrativas.    

Ao se apreciarem os dados levantados pela pesquisa de campo, na zona 

de contato entre os diferentes modos de se apropriar, buscou-se compreender o 

processo de institucionalização do CGEN, desde o contexto da edição da MP 2.186-

16 até algumas de suas resoluções mais recentes. Discutiram-se os principais 

instrumentos de gestão instituídos, como os acordos de consentimento prévio e 

repartição de benefícios. 
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De maneira adicional, tratou da aplicabilidade e efetividade de 

mecanismos de propriedade intelectual, como patentes, indicações geográficas, 

marcas comerciais, etc. Para a proteção do saber tradicional, também debateram -se 

outras opções como o banco de saber tradicional e concluiu-se, ao relevar o caso do 

cupuaçu, como um exemplo da precariedade da proteção aos saberes e recursos 

genéticos brasileiros. 

De maneira conclusiva, pode-se afirmar que apenas uma minoria dos 

entrevistados conhecia a regulamentação das pesquisas efetuadas por 

pesquisadores estrangeiros no Brasil, existente no âmbito do CNPQ-MCT, assim 

como das possibilidades de registro do patrimônio imaterial junto ao IPHAN e da 

atuação do SISNEP. Essa limitação é preocupante uma vez que, apesar da 

atribuição institucional diferente, existe certa duplicação de papéis entre o CGEN e o 

SISNEP, que traz implicações negativas para a realização das pesquisas e para a 

própria proteção do saber tradicional.   

Esse baixo conhecimento também foi observado com relação ao IPHAN  

cujos livros de registros podem contribuir para a proteção de práticas e 

manifestações culturais, santuários e alguns bens confeccionados pelas populações 

tradicionais artesanalmente, e no sentido de declarar os direitos das populações 

tradicionais sobre esses bens. 

Com relação ao processo de criação do CGEN, houve um grande 

consenso  que se deu de maneira açodada, o que veio a prejudicar a sua posterior 

institucionalização.  

Essas dificuldades foram observadas a partir do reduzido número de 

casos bem sucedidos de bioprospecção que tenham partido do CGEN e também da 

fraca integração entre o CGEN e os demais órgãos do governo para coibir ações de 

biopirataria, juntamente à baixa adesão ao sistema por agremiações científicas e 

pesquisadores individuais. 

Destacou-se que algumas lideranças de populações tradicionais e povos 

indígenas avaliaram que o processo de criação e institucionalização do CGEN 

afetou, de maneira negativa, os regramentos locais que tradicionalmente governam 

a dinâmica de geração e uso do saber tradicional entre povos indígenas e 

populações tradicionais. Por outro lado, representantes de alguns ministérios como o 

MAPA, e MCT, componentes do grupo da biotecnologia enfatizaram que a criação do 

CGEN seria um entrave burocrático à pesquisa científica e ao desenvolvimento 
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tecnológico-econômico do país. De resto, observou-se que os demais entrevistados 

avaliam como positiva a criação do CGEN, uma iniciativa de regulamentação 

necessária, mas que ainda está buscando uma padronização de procedimentos 

através de uma abordagem “caso a caso”. 

Com relação aos instrumentos e mecanismos de gestão do saber 

tradicional, as formas comunitárias (locais) de manejo dos recursos genéticos e 

saber tradicional e as guias de conduta científicas, códigos de ética profissionais e 

declarações das populações tradicionais e povos indígenas foram as que obtiveram 

as melhores avaliações pelos entrevistados. 

Ambos os instrumentos tiveram a avaliação muito boa em termos de sua 

legitimidade, e o primeiro foi avaliado como muito bom também nos termos de sua 

eqüidade e custo monetário. 

Freqüentemente essas formas locais de manejo desses recursos e 

saberes não possuem uma estrutura de gestão formal, geralmente são práticas 

informais e seus resultados não são acompanhados sistematicamente pelas 

populações tradicionais e tampouco aferidos através de critérios de sustentabilidade 

ou lucratividade pelos detentores do saber tradicional, uma vez que ela se baseia na 

própria visão de mundo dessas populações, com premissas e objetivos distintos da 

visão dominante de gestão do saber tradicional. 

Poder-se-ia argumentar que essas iniciativas não se aplicam 

especificamente à gestão do saber tradicional, uma vez que elas priorizam os modos 

de uso e preservação dos recursos genéticos. Entretanto, essa aparente falha é na 

verdade um de seus pontos fortes, pois ela parte da premissa de que para essas 

populações, a manutenção e uso desse saber via de regra estão associados à 

preservação do recurso. 

Na academia, essas práticas têm inspirado alguns autores a desenvolver 

abordagens menos tecnocráticas, e que incluam uma participação interativa dos 

detentores na relação entre o saber científico e saber tradicional. As denominações 

criadas nesse campo de estudo são muitas: co-gestão de áreas protegidas, 

preservação comunitária, gestão comunitária de recursos naturais, sistemas 

agroflorestais, etc. (BROWN, 2002, 2003; BORRINI-FEYERABEND, e outros, 2004; 

NEWING, 2005).  

O ponto comum dessas abordagens é a tentativa de se operar algumas 

modificações fundamentais na maneira como são conduzidos os projetos de 
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desenvolvimento local, ao se incluir as populações afetadas nos processos de 

seleção das prioridades, tomada de decisão, bem como durante a organização e 

consecução prática do projeto.  

Geralmente essa perspectiva é aplicada em projetos que envolvem desde 

a comercialização de produtos florestais não-madeiráveis, artesanato e até turismo 

ecológico. Normalmente a implementação desses projetos é acompanhada de 

aferição direta e indireta de alguns índices, tais como: estado da biodiversidade 

local, nível de atividade e padrão de uso dos recursos, titularidade da terra, renda, 

nível de participação da população, parcerias institucionais, entre outros. (Newing, 

2005) . 

Essa perspectiva busca tratar as populações tradicionais e povos 

indígenas como verdadeiros parceiros, mas existem limites à atuação dos 

pesquisadores, afinal, até que ponto se podem implementar esses projetos sem 

alimentar junto a essas populações expectativas e comprometimentos inalcançáveis 

pelos pesquisadores? Ou seja, como separar o viés “participativo” do projeto das 

questões relativas à automobilização e fortalecimento da atuação política dessas 

populações? 

Ao se tratar das Guias de conduta científicas, Códigos de ética 

profissionais e Declarações das populações tradicionais e povos indígenas, 

observou-se que a sua eficácia foi avaliada como muito ruim junto aos 

representantes da categoria 1. De maneira complementar, esse mesmo critério 

também foi avaliado como ruim pelas demais categorias.  

Apesar de essas práticas trazerem um papel importante no sentido 

educacional, funcionando como um balizador da relação do pesquisador com seu 

objeto de pesquisa, a sua efetividade foi considerada questionável, uma vez que não 

existe qualquer fiscalização do seu cumprimento ou mecanismos que venham a 

coibir abusos.  

Já a aplicação das patentes para proteção do saber tradicional obteve 

muitas críticas junto aos entrevistados, a apreciação das médias das respostas 

indicou que ela foi avaliada como um instrumento ruim nos termos de sua 

legitimidade, custo monetário e eqüidade. 

Apenas alguns entrevistados do grupo da biotecnologia entenderam que 

os mecanismos de PI, em geral, podem ser aplicados para proteção do saber 

tradicional, destacando a viabilidade da aplicação pontual de alguns instrumentos 
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em casos específicos como as indicações geográficas e as marcas.  

Entre as categorias 1 e 3, observou-se uma nítida tendência em se avaliar 

a PI como incapaz de proteger o saber tradicional. Em alguns casos, até alegou-se 

que estes promoveriam a biopirataria não a proteção do saber tradicional.  

Já as práticas de gestão do saber tradicional implementadas pelo CGEN 

como as práticas de consentimento prévio informado e acordos de repartição de 

benefícios obtiveram uma avaliação geral mais positiva. 

A prática de anuência prévia foi entendida como um ganho tendo-se em 

vista a proteção do saber tradicional pela maioria dos entrevistados. Avaliou-se que 

a sua prática revela boa legitimidade, entretanto seu custo monetário foi avaliado 

como ruim pelos entrevistados, especialmente os representantes do discurso 

globalcêntrico, grupo da biotecnologia, que tenderam a encarar esse instrumento 

como mais uma “burocracia”, aumentando os custos e o tempo necessário para a 

realização das pesquisas. 

Para a implementação da difusão dessa prática, destacou-se a 

necessidade das agências de fomento à pesquisa incluir, entre os itens financiáveis, 

viagens prévias ao campo, para obtenção do consentimento junto aos futuros 

participantes da pesquisa. 

Por outro lado, os demais representantes da categoria 2 têm uma visão 

mais positiva dos acordos de anuência prévia, entende-se que os seus diferentes 

procedimentos, como reuniões, vídeos, depoimentos, cartas de recomendação, 

laudos antropológicos, entre outros, fornecem uma base ampla para a realização da 

anuência nos mais variados contextos. Portanto, longe de ser uma “burocratização”, 

de acordo com esse grupo, a anuência prévia seria uma prática que garantiria tanto 

os direitos das comunidades quanto daqueles interessados na realização das 

pesquisas, mesmo tendo-se em vista as dificuldades da maioria dos pesquisadores 

em comunicar seu trabalho de modo simplificado e acessível às comunidades. 

Os acordos de repartição de benefícios foram, sem dúvida, o mecanismo 

que mais gerou polêmica, levantando muitas críticas, opiniões inflamadas e até 

acusações mútuas junto aos entrevistados. 

Para os representantes do grupo da biotecnologia, a possibilidade de 

repartição de benefícios obtidos a partir da bioprospecção estaria gerando 

“expectativas irrealistas” junto aos representantes das populações tradicionais. Para 

esses representantes, as indústrias interessadas em acessar seu conhecimento 
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estariam, na verdade, oferecendo-lhes migalhas, valores irrisórios frente à 

importância econômica desse saber. 

Argumentou-se que haveria tanto uma falta de informação e capacitação 

por parte das lideranças para negociar esses contratos, quanto uma atitude 

oportunista das empresas que buscam maximizar seus ganhos ao desvalorizar a 

importância desse saber para o processo de P&D.  

De maneira adicional, criticou-se a falta de parâmetros e mecanismos do 

CGEN, para se auferir a eqüidade e sustentabilidade das supostamente garantidas 

por esses acordos, bem como a atitude leniente do CGEN para com essa limitação. 

Destacou-se, na análise de dados, que os contratos bilaterais não devem 

ser encarados como sendo os únicos instrumentos da repartição de benefícios. 

Nesse sentido, afirmou-se que esse instrumento seria o principal indicador do viés 

mercantilista da gestão do saber tradicional promovida pelo CGEN.   

Por outro lado, observou-se entre todos os grupos entrevistados uma 

avaliação positiva dos benefícios não monetários, principalmente entre as lideranças 

indígenas que ressaltaram a importância do fomento à capacitação de gestores 

indígenas, tanto para a proteção da biodiversidade, quanto para a manutenção de 

seus estilos de vida tradicionais. De maneira complementar, ressaltou-se a 

necessidade de especificação do horizonte temporal para a repartição de benefícios 

nesses contratos, discernindo entre benefícios de curto, médio e longo prazo, bem 

como o seu atrelamento ao uso sustentável na preservação da biodiversidade. 

A discussão do banco de dados de saber tradicional também foi alvo de 

polêmica entre os entrevistados. Observou-se que, apesar da criação de um banco 

de saber tradicional ser uma das atribuições legais do CGEN, o seu debate vem 

sofrendo com a radicalização das posições envolvidas. Isso seria também um reflexo 

da polarização política criada pelos diversos projetos de lei que buscam substituir a 

MP 2.186-16.  

A atuação das lideranças frente à proposta de banco de dados do saber 

tradicional foi considerada reacionária e contraproducente. Destacou-se uma visão 

unívoca, segundo a qual, essa proposta atenderia prioritariamente os interesses do 

“governo” e teria efeitos contrários aos interesses dessas populações. 

Observou-se que a documentação do saber tradicional de domínio público 

pôde colaborar para a diminuição da concessão de patentes indevidas, bem como a 

sua contestação daquelas já concedidas indevidamente, uma vez que atesta o 
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estado prévio da arte.  

Por outro lado, para conhecimentos ainda não publicados, ressaltou-se o 

uso de diferentes níveis de restrição do acesso ao banco, e o uso conjugado de 

outros mecanismos de proteção, como o próprio segredo e as formas comunitárias 

(locais) de manejo dos recursos genéticos e saber tradicional. Ainda, entre as 

limitações desse mecanismo de gestão, criticou-se o seu aspecto pouco flexível, que 

tenderia a “congelar” o saber tradicional. Afinal, como esse saber encontra-se 

imbricado no praxis social, ele está sujeito a constantes modificações. 

A polarização do debate do banco de saber tradicional tem gerado um 

atraso na implementação desse mecanismo de gestão. Acredita-se que, para o 

encaminhamento dessa proposta, além de consultas públicas, deveriam promover 

seminários e ciclos de debate de maneira a se ouvir todos os interessados, e 

principalmente esclarecer a proposta junto às populações tradicionais e suas 

lideranças. Isso permitiria a verificação dos melhores procedimentos para a 

construção desse banco e garantiria maior legitimidade e transparência ao processo,  

como o retorno adequado da repartição em benefícios provenientes do seu acesso. 

No entanto, as expectativas de mudança na legislação apontam para um 

caminho diverso. Verificou-se que, entre alguns representantes da categoria 2, a 

discussão de um PL que visa substituir a MP 2.186 na Casa Civil ganhou destaque. 

Apresentou-se brevemente a lógica geral de funcionamento do PL alternativo 

encaminhado pelo grupo formado pela EMBRAPA, MIDIC, MAPA e MCT (grupo da 

biotecnologia). Ao se analisar esse discurso globalcêntrico, argumentou-se que a 

sua lógica de liberalização do acesso é uma ameaça à manutenção dos estilos de 

vida das populações tradicionais e povos indígenas e também ao saber tradicional. 

Esse fato se deve também à extinção da anuência prévia e à precarização do 

controle do acesso ao saber tradicional previstos pelo PL. 

A proposta do MMA de incluir o saber tradicional que se encontra no 

domínio público (entendido como sendo de “fonte secundária”) foi avaliada como 

uma alternativa de difícil implementação, uma vez que, em última instância, requer 

um novo arranjo legal-constitucional para que seja efetivado, Ou seja, esta proposta 

requer que o Estado reconheça plenamente a propriedade coletiva (difusa) das 

populações tradicionais e povos indígenas sobre seus saberes que estão no domínio 

público, fato que seria uma verdadeira revolução no marco jurídico mundial. 

Em resumo, pode-se afirmar que não foi observada uma convergência 
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nas expectativas apontadas pelos entrevistados no encaminhamento das propostas 

de projetos de lei que visem a substituir a atual MP 2.186-16.    

Enquanto que os representantes do grupo do meio ambiente sugerem a 

implementação do projeto de lei discutido no CGEN, que visa ao aprimoramento da 

atual MP, o grupo da biotecnologia aposta na criação de um novo marco legal, que 

tornaria o CGEN prescindível, ao precarizar o acesso ao conhecimento tradicional, 

buscando-se um aumento da taxa de inovação e dos retornos financeiros das 

empresas e consórcios envolvidos na bioprospecção. 

Esse projeto alternativo ao CGEN também tem o apoio da bancada da 

ciência e tecnologia e de parte da academia, que percebe a atuação do CGEN como 

uma barreira que dificulta e onera a realização das pesquisas. Alega-se que os 

acadêmicos já estariam sendo sobrecarregados com a precarização das 

universidades públicas. Nesse sentido, além de caro, atender às exigências do 

CGEN exigiria uma competência inexistente entre grande parte dos cientistas. 

Em outra vertente, alguns entrevistados levantaram a necessidade de se 

realizar amplas consultas públicas através de plebiscitos para debater a criação de 

uma legislação de acesso definitiva, uma alternativa aparentemente mais 

democrática, mas ao levar-se em conta a complexidade da questão, entende-se que 

esta traz grandes dificuldades para sua implementação, dada a dificuldade de 

comunicação com algumas populações e o elevado grau de tecnicismo que envolve 

as muitas faces da discussão. 

Já no exame do caso de cupuaçu, destacou-se a precariedade da 

articulação institucional do governo em dar resposta aos abusos cometidos por 

empresas que obtenham patentes e marcas a partir de saber tradicional e recursos 

genéticos brasileiros. 

Mostrou-se que, excluindo-se a participação pontual do MRE e de 

algumas embaixadas brasileiras no exterior, a contestação do registro da marca 

“cupuaçu”, pela empresa japonesa ASAHI FOODS, foi motivada e conduzida, 

principalmente pela sociedade civil, destacadamente pela ONG acreana 

AMAZONLINK. Ressaltou-se também a necessidade da tipificação legal do crime de 

biopirataria para que se torne viável a punição dos biopiratas. 

Ao se apreciar os desdobramentos desse caso discutiu-se o projeto 

“aldeias vigilantes” que visou principalmente a criar um sistema de informações a 

partir do envolvimento de diversos povos indígenas do estado do Acre com o intuito 
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de evitar a ação de biopiratas.  

Além do seu caráter efêmero - as oficinas duravam no máximo dois dias -  

questionaram-se os efeitos desse projeto tendo-se em vista a resistência e luta 

desses povos pelo reconhecimento de seus direitos consuetudinários e controle de 

seus recursos e saberes, uma vez que o projeto visava a internalizar um discurso 

eminentemente legalista junto aos povos ind ígenas. 

Afirmar esse aspecto contraproducente do projeto, tendo-se em vista a 

autonomia dos povos indígenas envolvidos, não implica desconsiderar a 

necessidade de melhorar a formação, treinamento e capacitação de diferentes 

setores da sociedade para tratar deste tema. Afinal, não há dúvida de que, para 

fortalecer o combate à biopirataria no Brasil, faz-se necessária uma ampla 

capacitação técnica e instrumental dos diversos órgãos responsáveis pela 

fiscalização, como Polícia Federal, Florestal, IBAMA, ABIN, secretarias estaduais e 

municipais do meio ambiente, etc.  

A partir do caso de cupuaçu, outro desdobramento acompanhado foi a 

realização de um levantamento preliminar pelos técnicos da DPG – MMA, que 

revelou dados alarmantes acerca do número de patentes concedidas após a CDB, 

obtidas através de plantas brasileiras. Observou-se que havia mais de 2.000 

patentes para pouco mais de cinqüenta plantas com uso já conhecido pela medicina 

fitoterápica, o que sinaliza um quadro crescente de biopirataria, além de evidenciar a 

atual dinâmica da corrida pelo saber tradicional.  

Esse quadro releva a importância do consentimento prévio informado das 

populações, para a realização do acesso ao seu saber, e a necessidade de 

exigência para solicitação de patentes, de certificado de origem do recurso genético, 

atestando a legalidade do acesso. 

Além disso, para coibir essa escalada de patentes irregulares, ressalta-se 

a necessidade de se proibir a patente do saber tradicional resultante direta ou 

indiretamente da utilização não autorizada desse saber, de maneira a impedir a 

obtenção de PI sobre quaisquer processos ou produtos originados de ações de 

biopiratas. 
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6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E AGENDA DE PESQUISA 

 

 

Antes de apresentar as considerações finais e agenda de pesquisa, cabe 

afirmar aqui que este trabalho não teve como objetivo contrapor ou servir para o 

enfraquecimento dos direitos soberanos do Estado brasileiro sobre os recursos 

genéticos, ou da iniciativa de regulamentação desse tipo renovado de comércio pelo 

CGEN. 

Espera-se que esse estudo auxilie em uma compreensão mais ampla da 

maneira de construção e uso do saber tradicional pelo setor industrial no contexto da 

economia informacional, uma vez que ele vem sendo transformado em mercadorias 

altamente lucrativas.  

Afinal, como se buscou mostrar, a justiça social e econômica na gestão do 

saber tradicional não é uma decorrência automática, que surgiria de seu simples uso 

como mercadoria, mas sim da inclusão de princípios socialmente equânimes e 

ambientalmente sustentáveis ao longo de seu acesso e uso. 

Acredita-se que o uso do conceito de zona de contato para apreciar os 

diferentes modos de se conhecer e apropriar, no contexto da mercantilização do 

saber tradicional, possibilitou uma leitura aprofundada e enriquecedora sobre a 

complexa questão da gestão desse saber, trazendo ímpeto para um maior 

desenvolvimento dessa abordagem teórica. 

Com a discussão da corrida pelo saber tradicional, buscou-se evidenciar 

que o saber tradicional tem sido tratado como um novo tipo de insumo, e que ele 

vem sendo representado, retrabalhado e utilizado de maneiras novas e, até 

inesperadas, pelas indústrias e seus consórcios de P&D.  

Verificou-se que, com a alteração da natureza desse saber e o uso de 

mecanismos de propriedade intelectual, abre-se um amplo caminho para o 

desenvolvimento de inovações tecnológicas lucrativas para essas indústrias, 

trazendo grandes desafios para a proteção desse saber. 

Para estudar a gestão do saber tradicional, este trabalho partiu da 

premissa de que existe um “elo inext rincável, (POSEY, 1999), que une natureza e 

cultura no estilo de vida das populações tradicionais e povos indígenas. Ou seja, 

pode-se afirmar que, na maioria das vezes, a natureza tem um valor intrínseco para 

os detentores do saber tradicional. 
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Também se destacou que a manutenção local desses saberes e práticas 

dependem do território, tradicionalmente, ocupado por essas populações e que a 

dinâmica do saber tradicional interna a essas comunidades freqüentemente observa 

um conjunto de regramentos costumeiros que determina e condiciona o uso desse 

saber, e possibilita a manutenção das estruturas e práticas sociais de cada 

população. 

 A compreensão e o respeito dessa singularidade do saber tradicional são  

essenciais para sua gestão. Para superar a atual oclusão entre os modos de se 

conhecer e apropriar cabe ao Estado e à sociedade civil fomentar uma coexistência 

baseada em formas de sociabilidade mais equânimes e sustentáveis, para além da 

sua simples mercantilização.  

Também se discutiu nesse estudo que a gestão do saber tradicional, 

ensejada pelo CGEN, possui uma viés institucionalista-burocrático, e que sua 

implementação decorreu principalmente das discussões e acordos debatidos na 

CDB.  

Segundo essa visão, haveria uma assimetria de poder socioeconômico 

entre os detentores do saber tradicional e aqueles interessados em acessar esse 

saber. Nesse sentido, a “gestão” funcionaria através de mecanismos 

intermediadores burocraticamente formalizados.  

O equilíbrio entre as partes envolvidas seria obtido, principalmente, 

através de mecanismos de consentimento prévio informado e acordos de repartição 

de benefícios. No caso do desenvolvimento de um novo produto a partir daquele 

saber, a população receberia uma porcentagem calculada a partir da venda desse 

produto. Se o conhecimento não alcançar esse objetivo, a população receberia 

alguns pagamentos pela concessão do acesso, a depender do caso. No entanto, o 

CGEN não provê mecanismos que garantam a repartição equânime dos benefícios 

obtidos a partir da bioprospecção. 

Outro ponto que revela a sua limitação deste “pacote de gestão” é a falta 

de realismo, ou premissa heróica contida na idéia de consentimento prévio 

informado. Afinal, quão informada pode-se considerar determinada população tendo-

se em vista o uso de seu saber pela indústria, seu alcance e suas implicações? 

Essa abordagem mostra que a atuação do CGEN é basicamente a de um 

fiador desses contratos, revelando uma relação tecnocrática entre saber tradicional e 

conhecimento científico, que desconsidera o caráter coleti vo desse saber junto aos 
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seus detentores. 

McAfee (1999) entende que esta abordagem é enviesada, pois 

recompensa e reconhece apenas o valor de mercado do saber tradicional, o que 

implicaria assumir que todo o saber não-mercantilizável pode ser condenado ao 

esquecimento. 

Esta tese levantou e discutiu as origens desse quadro regulatório desde 

antes do marco da CDB, identificando que, originalmente, esses mecanismos de 

gestão foram criados durante o estabelecimento de consórcios de pesquisa de 

produtos naturais pelo NCI (National Cancer Institute), há cerca de duas décadas, 

com o intuito de legitimar e criar uma aura de legalidade na exploração dos recursos 

e saberes que faziam parte do “patrimônio da humanidade”. Com o reconhecimento 

da soberania dos países sobre seus recursos com a CDB, a incumbência dessa 

regulação foi transferida aos próprios países detentores desses bens. No caso 

brasileiro, esse papel foi cumprido pelo CGEN. 

Para analisar a gestão do saber tradicional na prática, essa tese explorou 

os conflitos existentes no CGEN, a partir da análise das negociações, convergência 

de interesses e eventuais apaziguamentos. Buscou-se apreender o processo de 

embate entre os discursos e a maneira que estes buscam estabelecer-se no plano 

de direitos. 

A análise foi realizada a partir de uma tipologia integrada dos grupos de 

interesse e as suas respectivas definições de saber tradicional. Revelaram-se 

conflitos muito polarizados, principalmente entre aqueles que buscam implementar 

medidas que confiram maior operacionalidade ao CGEN, grupo do meio ambiente, e 

aqueles que buscam dificultar a sua implementação através de uma estratégia de 

obstrução, grupo da biotecnologia. Afirmou-se que essa polarização também trouxe 

dificuldades para  verificação e o exame de posições intermediárias no CGEN. 

A partir da análise de seu funcionamento e estrutura, pode-se afirmar que 

o CGEN configura-se como uma “ilha” de coordenação da gestão do saber 

tradicional. Seu objetivo seria a construção e implementação de procedimentos 

eficazes para a gestão do saber tradicional, a partir da capacidade de especialistas 

qualificados e da operacionalidade da técnica.   

Nesse quadro a estrutura de um conselho fechado, formado, 

principalmente, por representantes dos ministérios, não seria o único elemento 

determinante das suas ações políticas, mas também a interpretação hegemônica 
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dessas ações e do marco regulatório que delineia a gestão do saber tradicional. 

Nessa ilha de coordenação, verificou-se que a atuação dos ministérios 

freqüentemente está ligada a diferentes interesses político-econômicos, que 

visariam a construir um ambiente institucional mais favorável à defesa de seus 

interesses.  

Em contraste, observou-se que as lideranças das populações tradicionais 

passaram a encampar um discurso ambientalista, e ganharam um novo peso político 

ao apresentarem-se não só como detentores desse saber e recursos, mas também 

como portadores de uma visão de mundo supostamente capaz de redefinir a relação 

homem – natureza. 

Essa tese constatou certa precariedade na capacitação dos 

representantes das populações tradicionais e povos indígenas e identificou que nem 

sempre a participação nos processos em curso no CGEN implica diretamente em 

ganhos para o reconhecimento de seus modos de saber e apropriar. De maneira 

pessimista, poder-se-ia dizer que existe apenas uma ilusão de participação, pois na 

verdade seus conhecimentos e regramentos costumeiros não têm sido respeitados e 

protegidos adequadamente.  

Nesse sentido, cabe afirmar que o controle do acesso instituído pelo 

CGEN não foi acompanhado da criação de mecanismos que efetivamente limitem e 

punam à apropriação indébita de recursos e saberes acessados ilegalmente, 

cabendo às populações tradicionais, povos indígenas e à sociedade civil organizada, 

resistir contra esses abusos. 

Em nível institucional, isso também ressalta a necessidade de uma 

regionalização do CGEN, uma vez tendo-se estabelecida a legislação definitiva, pois 

o aspecto transitório da atual legislação, aliado à falta de clareza em algumas de 

suas provisões e mecanismo, revelou-se como um dos grandes obstáculos para a 

sua implementação.  

Acredita-se que regionalização ou descentralização por bioma do CGEN 

possa promover uma melhor participação e acompanhamento dos representantes 

das populações tradicionais e povos indígenas, o que permitiria a apreciação mais 

adequada das especificidades locais-regionais no fomento de políticas públicas para 

a gestão do saber tradicional. 

Sem dúvida, a gestão do saber tradicional tem as suas razões 

econômicas e utilitárias, devido a possibilidade de gerar novos fármacos para a 
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sociedade em nível nacional e mundial, e também como fonte auxiliar na provisão 

dos meios de subsistência para as populações tradicionais.  

Entretanto, tendo-se em vista o seu uso equânime e sustentável, a gestão 

do saber tradicional também deve considerar razões legais, ao cumprir com os 

acordos internacionais tal como a CDB, além de razões morais, ao buscar proteger 

esse saber das populações tradicionais e povos indígenas de ações biopiratas. 

(DUTFIELD, 2001; 2004). 

Além de regulamentar o uso e comercialização do saber tradicional com o  

consentimento prévio informado e repartição equânime de benefícios, destaca-se 

que a gestão do saber tradicional deve buscar ainda: (i) aumentar a conscientização 

sobre seu valor junto à sociedade como um todo; (ii) promover a biodiversidade e os 

estilos de vida tradicionais; (iii) aumentar a auto-estima das populações tradicionais 

e povos indígenas; (iv) prevenir e punir a biopirataria; (v) reconhecer e respeitar as 

normas e os regramentos locais que governam o uso desses saberes e recursos nas 

comunidades e (vi) promover a participação interativa das lideranças das populações 

tradicionais e povos indígenas na gestão do saber tradicional. 

Para a agenda de pesquisa, aponta-se para a necessidade de maiores 

estudos sobre os regramentos costumeiros e normas culturais que controlam a 

dinâmica do saber tradicional nas comunidades, bem como suas implicações para o 

reconhecimento legal desses direitos coletivos. 

Destaca-se ainda a necessidade de estudos comparativos sobre as 

diferentes experiências de banco de dados de saber tradicional no mundo, e também 

a realização de um levantamento completo junto aos escritórios de PI do Brasil, 

Japão, Europa e EUA das patentes e marcas concedidas, a partir dos recursos 

genéticos e saber tradicional acessados ilegalmente no Brasil. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO QUALITATIVO 

 

 

1) Identificação do respondente 

Nome: 

Data de nascimento: 

Endereço: 

Cidade: 

Estado: 

E-mail: 

Telefone: 

2) Atuação profissional 

Formação:  

Empresa, Comunidade, Instituição: 

Função / Cargo: 

3) Há quanto tempo atua no CGEN? 

4) Como se iniciou no Conselho? 

5) O que é conhecimento tradicional? Quais suas características?   

6) Existe uma corrida pelo conhecimento tradicional e recursos genéticos 

associados?  

      (S) ou (N), Porquê? 

7) Como avalia a proteção do conhecimento tradicional e recursos genéticos 

associados antes da criação do CGEN? 

8)  Como analisa o processo de criação e institucionalização do CGEN? 

9) Qual a sua avaliação da influência dos acordos/agências de fomento 

internacionais, CDB e OMC/GATT, WIPO entre outras, para a proteção / gestão  do 

saber tradicional no Brasil? 

10) Como vê a aplicação de instrumentos  propriedade intelectual para 

proteção/gestão do conhecimento tradicional: 

- Patentes, Modelos de utilidade; 

- Indicações Geográficas, Denominações de origem; 

- Marcas; 

-Direitos do autor; 
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-Variedades cultivadas. 

11) Como analisa os práticas de:  

-Acordos de consentimento prévio informado; 

-Acordos de  transferência de material; 

-Acordos de repartição de benefícios. 

12) Como avalia as guias de conduta científicas, códigos de ética profissionais  e 

das declarações das populações tradicionais e povos indígenas para a 

proteção/gestão  do conhecimento tradicional? 

13) Conhece outras propostas de gestão/proteção do conhecimento tradicional? 

14) Qual a sua avaliação da proposta de um Banco de Conhecimento Tradicional 

para a proteção/gestão  do conhecimento tradicional? 

15) Qual a sua avaliação de outras propostas para a gestão do conhecimento 

tradicional como cartel de biodiversidade os direitos de recursos tradicionais, etc? 

16) Quais os pontos fracos da atual MP 2186-17 e do modelo de gestão proposto 

pelo CGEN. Quais seus pontos fortes? 

17) Quais princípios ou elementos prioritários devem ser levados em conta para a 

gestão/proteção do conhecimento tradicional? Quais principais entraves para sua 

efetivação? 

18) Dê exemplos de boas práticas de gestão de conhecimento tradicional 

19) Dê exemplos de más práticas de gestão de conhecimento tradicional 

20) Qual sua expectativa de mudanças na MP 2186-17? 

21) Qual sua visão de futuro para a gestão do conhecimento tradicional? 

22) Quais seriam os elementos prioritários para a realização de um Programa 

Nacional de Gestão de Conhecimento Tradicional? 

23) Conhece casos de biopirataria? Qual(is)? 

24) Conhece casos de bioprospecção? Qual(is)? 

25) Qual a diferença entre biopirataria e bioprospecção? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIOS FECHADOS 

 

 

Questionário A 
 
Dê o seu grau de concordância com as afirmações sobre o Saber Tradicional, de 
acordo com a escala: 
 
 
 
                          
   
 
 
 

a1 ) Transmitido socialmente (oralmente, não-escrito, aprender-fazendo, por 
demostração e imitação); 

 
 
 

a2) Baseado na experiencia cotidiana: produzido, acumulado e renovado através 
de várias gerações por experimentação deliberada, tentativa e erro; 
 

 
 
 

a3) Envolve diferentes habilidades: agricultura, caça , pesca, coleta, tratamentos 
médicos, manejo de diferentes ecossistemas etc; 

 
 
 
 

a4) Resultado da relação com um território por algumas gerações, mesmo que 
alguns membros da população tenham  se deslocado para centros urbanos e 
retornado posteriormente; 

 
 
 
 

a5) Originado de uma visão de mundo na qual os valores culturais e espirituais 
estão embricados ao meio ambiente; 

 
 
 

a6) Normalmente restrito a certos grupos dentro da população ( especialistas 
como: pajés mulheres velhas, parteiras), sua difusão/acesso ainda podem sofrer 
restrições de gênero e/ou idade; 

 
 

(1) Concordo completamente 
(2) Concordo parcialmente 
(3) Não sei 
(4) Discordo parcialmente 
(5) Discordo completamente 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 
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a7) É fragmentado,  não existe em sua totalidade em uma determinada 
população, local ou indivíduo; 
 

 
 

 
a8) Elevada importância do simbolismo, mito e ritual para seus detentores; 

 
 
 
 

a9) Integrado à um amplo conjunto de tradições culturais – holístico; 
 
 

 
 
a10) Evolui em um processo contínuo de mudança acumulação e uso – 
dinâmico; 

 
 
 

 
a11) Acesso usualmente restrito/ limitado para pessoas estranhas à população; 

 
 
 
 

a12) Corre alto risco de desaparecimento com a devastação ambiental, 
aculturação/transformação das populações tradicionais e seus modos de vida. 

 
 

 
 
 
   Gostaria de citar  outra característica do Saber Tradicional não mencionada 
acima? Qual? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 
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Questionário B 
 
 
Dê o seu grau de concordância com as afirmações sobre os usos do Saber 
Tradicional e Recursos Genéticos, de acordo com a seguinte escala: 
 
 
 
 
 
 
 

b1) Usado no desenvolvimento de inovações tecnológicas para as indústrias 
farmacêutica e cosmética e biotecnologia; 

 
 
 
 

b2) Usado no desenvolvimento de inovações tecnológicas para as indústrias 
alimentícia e bebidas; 

 
 
 
 

b3) Usado como componente técnico de práticas de manejo sustentável 
desenvolvida por pesquisadores; 

 
 
 
 

b4) Tem sido abordado segundo uma atitude de ¨vender para salvar¨  pelo 
CGEN, e outras instituições reguladoras, desconsiderando o seu aspecto 
holístico/dinâmico no estilo de vida de seus detentores; 

 
 
 

b5) Tem sido abordado segundo uma atitude de  ¨conservação pela 
comercialização ¨ por parte de pesquisadores e acadêmicos, desconsiderando 
seu aspecto holístico/dinâmico no estilo de vida de de seus detentores; 

 
 
 
 

b6) Torna possível a manutenção dos  modos de vida das populações 
tradicionais; 
 

 
 
 

 

(1) Concordo completamente 
(2) Concordo parcialmente 
(3) Não sei 
(4) Discordo parcialmente 
(5) Discordo completamente 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 
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b7) Usado na determinação das práticas de auto-manejo de ecossistemas e seus  
recursos naturais pelas populações tradicionais; 

 
 

 
b8) A promessa/possibilidade de sua aplicação comercial têm gerado 
expectativas irrealistas junto às populações tradicionais; 

 
 
 
 

b9) Usado como ferramenta  de politização e barganha política/econômica pelas 
lideranças das populações tradicionais; 

 
 
 
 

b10) Usado como instrumento de reivindicação de direitos das populações 
tradicionais; 

 
 
 
 

b11) As florestas primárias ainda preservadas são ricas em plantas alimentícias, 
combustíveis, fibras e outras plantas úteis, mas elas são pouco importantes como 
fonte de  novas plantas medicinais para bioprospecção; 

 
 
 
 

b12) As plantas medicinais de uso potencial para bioprospecção são, 
frequentemente, aquelas já cultivadas ou ¨matos¨ que crescem espontaneamente 
em hortas, campos abandonados, clareiras etc; 

 
 
 
 

b13) O modo de vida das populações tradicionais,  é geralmente caracterizado  
por práticas altruístas,  de auxílio mútuo e/ou redistribuição.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 
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Questionário C 
 
 
 

Dê o seu grau de concordância a respeito dos possíveis motivos da existência de 
uma ¨Corrida pelo Saber Tradicional¨, de acordo com a seguinte escala: 
 
 
 
 
 
 
 
 

c1) Maior eficiência da etnobioprospecção (busca de novas 
plantas/medicamentos orientada pelo conhecimento tradicional) 

 
 
 
 

c2) Redução da descoberta/invenção de novos medicamentos através da 
análise/fracionamento químico; 

 
 
 
 

c3) Desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos para análise de grandes 
quantidades de extratos de plantas, animais e microorganismos como HTS (high 
throughput screening), Análise de DNA,  RAPD (random amplification of 
polymorphic DNA), RFLP (restriction fragment length polymorphism ) entre outros; 

 
 
 
 

c4) Implementação de sistemas de propriedade intelectual que contemplam 
patentes de invenções do setor farmacêutico/biotecnológico através da 
assinatura do Acordo TRIPs na OMC pelo Brasil; 

 
 
 
 

c5) Implementação de Acordos de Consentimento Prévio Informado, 
Transferência de Material e Repartição de Benefícios pelo CGEN. 
 

 
 

 
 
 
 

(1) Concordo completamente 
(2) Concordo parcialmente 
(3) Não sei 
(4) Discordo parcialmente 
(5) Discordo completamente 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

         (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 
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Questionário D 
 

Dê a sua avaliação dos Instrumentos de Gestão do Saber Tradicional de acordo com 
a seguinte escala: 

 
 
 
 
 
 

da) Acordos de Consentimento Prévio Informado; 
 

Legitimidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Transparência      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Rapidez      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Efetividade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Representatividade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Acessibilidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Custo monetário      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Eficácia      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Equilíbrio de gênero      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Eqüidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

 
 

db) Acordos de Transferência de Material; 
 

Legitimidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Transparência      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Rapidez      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Efetividade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Representatividade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Acessibilidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Custo monetário      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Eficácia      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Equilíbrio de gênero      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Eqüidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Muito Bom 
(2) Bom 
(3) Não sei 
(4) Ruim 
(5) Muito Ruim 
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dc) Acordos de Repartição de Benefícios; 

 
Legitimidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Transparência      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Rapidez      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Efetividade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Representatividade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Acessibilidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Custo monetário      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Eficácia      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Equilíbrio de gênero      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Eqüidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

 
dd) Propriedade Intelectual – Patentes; 

 
Legitimidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Transparência      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Rapidez      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Efetividade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Representatividade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Acessibilidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Custo monetário      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Eficácia      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Equilíbrio de gênero      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Eqüidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

 
 
 

 de) Formas comunitárias (locais) de manejo dos recursos genéticos e saber 
tradicional; 
 

Legitimidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Transparência      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Rapidez      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Efetividade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Representatividade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Acessibilidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Custo monetário      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Eficácia      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Equilíbrio de gênero      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Eqüidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 
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 df) Propriedade Intelectual - Indicações Geográficas / Denominações de 
Origem; 
 

Legitimidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Transparência      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Rapidez      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Efetividade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Representatividade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Acessibilidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Custo monetário      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Eficácia      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Equilíbrio de gênero      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Eqüidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

 
 
dg) Banco de Dados de Conhecimento Tradicional; 
 

Legitimidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Transparência      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Rapidez      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Efetividade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Representatividade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Acessibilidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Custo monetário      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Eficácia      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Equilíbrio de gênero      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Eqüidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

 
dh) Guias de conduta científicas, Códigos de ética profissionais  e Declarações 
das populações tradicionais e povos indígenas; 

 
Legitimidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Transparência      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Rapidez      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Efetividade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Representatividade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Acessibilidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Custo monetário      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Eficácia      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Equilíbrio de gênero      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 

Eqüidade      (1)            (2)             (3)           (4)             (5) 
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Questionário E 

 
Assinale a alternativa correta para os seguintes casos de usos e abusos do Saber 
Tradicional e Recursos Genéticos Associados: 
 
 
e1) No ano passado, a empresa norte-americana ¨X¨ patenteou nos Estados Unidos 
o uso como inseticida do princípio ativo da planta ¨Z¨, originária da Malásia e com 
longa tradição de uso como repelente de insetos naquele país. 
 
 
 
e2) Um  pesquisador inglês  foi flagrado no aeroporto de Belém transportando para o 
exterior amostras de fungos da floresta Amazônica sem autorização. 
 
 
 
 e3) Uma firma  do setor de alimentos da Argentina registrou como marca comercial 
naquele país a palavra ¨goiaba¨. 
 
 
 
e4) Uma empresa Brasileira  desenvolveu uma variedade de eucalipto de alto 
rendimento, que possui um teor de celulose 80%  maior. Para desenvolver essa 
variedade, foram usados germoplasmas coletados na Austrália há vinte anos atrás. 
 
 
   
e5) Um navio japonês descarregou peças automotivas no porto de Manaus, em 
seguida, encheu seus porões com água do rio Amazonas, ricas em microorganismos 
aquáticos e seguiu de volta ao Japão. 
 
 
 
   
e6) Entrevistando um mateiro, o pesquisador universitário brasileiro Dr. ¨B¨ ficou 
sabendo da existência de uma planta até então desconhecida pela ciência. Sem a 
autorização do mateiro, Dr. ¨B¨  obteve uma patente nacional de um novo processo 
de extração de princ ípio ativo da planta.   
 
 
 
   
e7) Um laboratório suíço obteve recentemente naquele país, uma patente de um 
novo método de extração do princípio ativo da  planta brasileira ¨F¨, que possui 
amplo uso na medicina caseira brasileira.  

 
 

( 1 )                           (  2 )                         ( 3 ) 
Bioprospecção                  n.d.a.                   Biopirataria 

( 1 )                           (  2 )                         ( 3 ) 
       Bioprospecção                  n.d.a.                   Biopirataria         

( 1 )                           (  2 )                         ( 3 ) 
   Bioprospecção                  n.d.a.                   Biopirataria      

( 1 )                           (  2 )                         ( 3 ) 
        Bioprospecção                  n.d.a.                   Biopirataria          

( 1 )                           (  2 )                         ( 3 ) 
     Bioprospecção                  n.d.a.                   Biopirataria       

( 1 )                           (  2 )                         ( 3 ) 
 Bioprospecção                  n.d.a.                   Biopirataria  

( 1 )                           (  2 )                         ( 3 ) 
      Bioprospecção                  n.d.a.                   Biopirataria        
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APÊNDICE D - DADOS OBTIDOS NA PESQUISA DE CAMPO COM OS 

QUESTIONÁRIOS FECHADOS 

 

 

Tabela 1: Dados obtidos com o questionário A. 

q1   a1 a2 a3 a4 A5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 

Válidos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
N 

Incompletos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Média 1,33 1,33 1,00 1,33 1,33 2,33 3,00 2,67 1,67 1,00 3,67 1,00 
1 

Moda 1 1 1 1 1 1(a) 4 2 2 1 4 1 

Válidos 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 
N 

Incompletos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Média 1,38 1,31 1,31 1,69 1,38 1,75 2,13 1,50 1,44 1,75 2,13 1,63 
2 

Moda 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1(a) 2 1 

Válidos 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
N 

Incompletos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Média 1,71 1,71 1,43 1,71 1,57 2,29 2,86 1,71 1,57 1,57 2,57 1,86 
3 

Moda 2 1 1 1(a) 1 2 2(a) 2 1 1 2 1(a) 

a -  Modas múltiplas. Mostra-se o menor valor.   

 Fonte: Elaboração própria. 
 
 Tabela 2: Dados obtidos com o questionário B. 

q1   b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 

Válidos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
N 

Incompletos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Média 1,00 1,33 1,33 2,00 3,00 2,00 1,33 1,00 4,33 1,33 3,33 3,67 2,33 
1 

Moda 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1(a) 3 2 

Válidos 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
N 

Incompletos 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Média 1,79 2,14 1,93 4,20 3,40 2,33 1,80 1,53 2,20 1,40 4,20 3,80 2,67 
2 

Moda 2 2 1 5 2(a) 2 1 1 2 1 5 5 2 

Válidos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
N 

Incompletos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Média 1,33 2,00 2,00 2,00 2,33 1,83 1,67 2,50 3,00 1,83 3,83 4,00 2,17 
3 

Moda 1 2 2 2 1(a) 1 1 2 2 2 4(a) 4 2 

a -  Modas múltiplas. Mostra-se o menor valor.   
 Fonte: Elaboração própria. 
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         Tabela 3: Dados obtidos com o questionário C. 

q1   c1 c2 c3 c4 c5 

Válidos 3 3 3 3 3 
N 

Incompletos 0 0 0 0 0 

Média 1,00 2,00 1,33 1,33 4,67 
1 

Moda 1 1(a) 1 1 5 

Válidos 14 14 14 14 14 
N 

Incompletos 2 2 2 2 2 

Média 2,21 2,93 2,57 2,79 3,86 
2 

Moda 1(a) 3(a) 2 4 5 

Válidos 6 6 6 6 6 
N 

Incompletos 1 1 1 1 1 

Média 2,00 2,33 2,67 2,67 3,17 
3 

Moda 2 1(a) 2 2 2 

a -  Modas múltiplas. Mostra-se o menor valor.  

         Fonte: Elaboração própria. 
 
 
 
 
         Tabela 4: Dados obtidos com o questionário D-a. 

q1   da1 da2 da3 da4 da5 da6 da7 da8 da9 da10 

Válidos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
N 

Incompletos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Média 1,50 1,50 4,00 4,00 2,00 3,00 2,50 1,50 3,00 2,50 
1 

Moda 1(a) 1(a) 4 4 2 2(a) 1(a) 1(a) 3 1(a) 

Válidos 14 14 14 14 13 12 13 14 12 13 
N 

Incompletos 2 2 2 2 3 4 3 2 4 3 

Média 2,00 2,07 3,57 2,57 2,85 2,83 3,54 2,64 3,00 2,54 
2 

Moda 1 2 2(a) 2 2(a) 2 3 3 3 2 

Válidos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
N 

Incompletos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Média 1,80 2,20 3,80 2,60 2,60 3,40 3,20 2,60 2,60 3,00 
3 

Moda 1(a) 2 4 2 2 4 3(a) 2 2 2(a) 

a -  Modas múltiplas. Mostra-se o menor valor.   

         Fonte: Elaboração própria.  
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     Tabela 5: Dados obtidos com o questionário D-b. 

q1   db1 db2 db3 db4 db5 db6 db7 db8 db9 db10 

Válidos 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
N 

Incompletos 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Média 2,00 4,50 1,50 1,50 3,00 3,00 2,50 2,50 3,00 4,00 
1 

Moda 2 4(a) 1(a) 1(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 3 3(a) 

Válidos 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
N 

Incompletos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Média 2,25 2,08 2,75 2,50 2,67 2,25 2,50 2,25 2,50 2,42 
2 

Moda 1 1(a) 3 3 3 2(a) 3 2(a) 3 3 

Válidos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
N 

Incompletos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Média 3,50 3,50 4,25 3,00 3,50 2,75 3,00 2,50 3,00 3,00 
3 

Moda 2(a) 4 4 2 4 4 3 2 3 3 

a -  Modas múltiplas. Mostra-se o menor valor.   

     Fonte: Elaboração própria.  
 
 
 
 
 
    Tabela 6: Dados obtidos com o questionário D-c. 

q1   dc1 dc2 dc3 dc4 dc5 dc6 dc7 dc8 dc9 dc10 

Válidos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
N 

Incompletos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Média 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,50 3,50 3,00 3,00 
1 

Moda 2(a) 4 4 3(a) 2(a) 4 3(a) 3(a) 3 3 

Válidos 14 14 13 12 13 12 12 12 10 14 
N 

Incompletos 2 2 3 4 3 4 4 4 6 2 

Média 1,86 1,93 3,54 2,25 2,54 2,67 3,33 2,42 2,70 2,43 
2 

Moda 1(a) 2 4 2 2 2 3 2 3 2 

Válidos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
N 

Incompletos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Média 2,60 3,00 4,00 3,00 3,20 3,40 3,60 2,60 3,20 3,40 
3 

Moda 2 2(a) 4 2(a) 3(a) 4 4 3 3(a) 4 

a -  Modas múltiplas. Mostra-se o menor valor.   

    Fonte: Elaboração própria.  
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     Tabela 7: Dados obtidos com o questionário D-d. 

q1   dd1 dd2 dd3 dd4 dd5 dd6 dd7 dd8 dd9 dd10 

Válidos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
N 

Incompletos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Média 3,50 3,50 5,00 3,00 3,50 4,50 5,00 3,00 3,00 4,50 
1 

Moda 2(a) 2(a) 5 1(a) 2(a) 4(a) 5 1(a) 3 4(a) 

Válidos 12 11 12 12 12 12 12 11 12 11 
N 

Incompletos 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 

Média 3,08 3,18 3,75 2,75 3,58 3,58 3,50 2,82 3,17 3,55 
2 

Moda 2 3 3(a) 2 3 3 3 3 3 3 

Válidos 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
N 

Incompletos 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

Média 3,80 4,00 4,20 2,80 3,60 3,80 3,20 2,00 3,60 3,80 
3 

Moda 4 4 4(a) 4 4 3(a) 3(a) 2 3 3(a) 

a -  Modas múltiplas. Mostra-se o menor valor.   

     Fonte: Elaboração própria.  
 
 
     Tabela 8: Dados obtidos com o questionário D-e. 

q1   de1 de2 de3 de4 de5 de6 de7 de8 de9 de10 

Válidos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
N 

Incompletos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Média 1,00 1,50 3,00 2,50 1,00 1,50 1,00 1,50 3,00 1,50 
1 

Moda 1 1(a) 3 2(a) 1 1(a) 1 1(a) 3 1(a) 

Válidos 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
N 

Incompletos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Média 1,75 1,92 2,75 2,25 2,17 2,92 2,42 2,17 2,42 2,17 
2 

Moda 1 1 2(a) 2 2 4 3 2 3 2 

Válidos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
N 

Incompletos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Média 1,00 2,00 2,67 2,33 1,67 2,33 2,67 2,67 2,33 1,67 
3 

Moda 1 1(a) 3 3 1 3 3 3 3 1 

a -  Modas múltiplas. Mostra-se o menor valor.   
      Fonte: Elaboração própria.  
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   Tabela 9: Dados obtidos com o questionário D-f. 

q1   df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9 df10 

Válidos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
N 

Incompletos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Média 1,50 1,50 3,50 1,50 2,00 4,00 4,50 1,50 3,00 2,00 
1 

Moda 1(a) 1(a) 3(a) 1(a) 2 4 4(a) 1(a) 3 2 

Válidos 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 
N 

Incompletos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

Média 2,00 2,08 3,00 2,25 2,58 2,58 2,75 2,25 2,67 2,36 
2 

Moda 2 1(a) 2(a) 2 2 2 3 2 3 2(a) 

Válidos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
N 

Incompletos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Média 2,33 3,00 4,00 2,00 3,33 3,67 3,67 2,33 3,00 3,33 
3 

Moda 2 2(a) 4 2 4 4 4 2 3 3 

a -  Modas múltiplas. Mostra-se o menor valor.   

   Fonte: Elaboração própria.  
 

     Tabela 10: Dados obtidos com o questionário D-g. 

q1   dg1 dg2 dg3 dg4 dg5 dg6 dg7 dg8 dg9 dg10 

Válidos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
N 

Incompletos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Média 3,00 3,00 2,50 2,50 3,00 3,50 3,00 3,50 3,00 2,50 
1 

Moda 1(a) 1(a) 2(a) 1(a) 1(a) 2(a) 1(a) 2(a) 3 1(a) 

Válidos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
N 

Incompletos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Média 2,50 2,20 2,70 2,10 2,20 2,30 3,00 2,20 2,80 2,70 
2 

Moda 2 2 3(a) 1 2 2 3 2 3 3 

Válidos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
N 

Incompletos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Média 3,60 3,20 3,80 3,60 3,40 2,60 3,60 3,20 3,20 3,20 
3 

Moda 4 2 3(a) 3 3 2 3 3 3 3 

a -  Modas múltiplas. Mostra-se o menor valor.   

   Fonte: Elaboração própria.  
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    Tabela11: Dados obtidos com o questionário D-h. 

q1   dh1 dh2 dh3 dh4 dh5 dh6 dh7 dh8 dh9 dh10 

Válidos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
N 

Incompletos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Média 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,50 4,00 3,00 3,00 
1 

Moda 1 1(a) 3 2(a) 2 2 2(a) 4 3 2(a) 

Válidos 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
N 

Incompletos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Média 1,42 1,42 2,42 2,58 1,75 1,83 2,25 2,67 2,33 2,08 
2 

Moda 1 1 2 2 2 1(a) 2(a) 3 3 1(a) 

Válidos 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
N 

Incompletos 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

Média 1,80 2,60 3,80 3,20 2,80 2,80 2,50 3,00 2,60 2,80 
3 

Moda 2 2(a) 4 3(a) 2(a) 2(a) 1(a) 3 3 4 

a -  Modas múltiplas. Mostra-se o menor valor.   

     Fonte: Elaboração própria.  
 
 
      Tabela 12: Dados obtidos com o questionário E. 

q1   e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 

Válidos 3 3 3 3 3 3 3 
N 

Incompletos 0 0 0 0 0 0 0 

Média 2,67 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 
1 

Moda 3 3 3 1(a) 2 3 1(a) 

Válidos 13 14 12 11 12 13 12 
N 

Incompletos 3 2 4 5 4 3 4 

Média 2,77 2,86 2,25 1,55 2,25 2,38 2,08 
2 

Moda 3 3 2 2 2 3 3 

Válidos 6 6 6 6 6 6 6 
N 

Incompletos 1 1 1 1 1 1 1 

Média 2,83 2,83 2,50 1,50 2,33 2,83 2,33 
3 

Moda 3 3 2(a) 1(a) 2 3 3 

   a -  Modas múltiplas. Mostra-se o menor valor.   
    Fonte: Elaboração própria.  

 


